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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 :  ةـــدمـقــم -1

 من  
ً
وزارة التعليم والتعليم العالي بشؤون التعليم في الدولة، وكفالته لكل مواطن،    اختصاصانطالقا

واالرتقاء بمستوى التعليم وتطويره بما يكفل تلبية احتياجات الدولة من املوارد والكفاءات البشرية املتميزة  

تحانات، وترخيص املدارس  في مختلف املجاالت، وتحديد مراحل التعليم وإعداد املناهج الدراسية ونظم االم

ورعايتهم،   املبتعثين  على  واإلشراف  العلمية  البعثات  وإيفاد  عليها،  واإلشراف  العالي  التعليم  ومؤسسات 

 كز الخدمات التعليمية ومتابعتها. واإلشراف على معاهد التعليم الحكومية، وإصدار تراخيص مرا

الوزارة بوضع استراتيجيتها    فقد الوطنية    2022  ــ  2017قامت  لترجمة رؤية قطر  تهدف    2030التي 

الوطنية   التنمية  نتائج وبرامج محددة يمكن قياسها وتقييمها لتحقيق رؤية    2022-2017واستراتيجية  إلى 

رسالة  تنفيذ  كذاو ، الوزارة بالريادة في توفير فرص تعلم دائمة ومبتكرة وذات جودة عالية للمجتمع القطري 

تنظيم فرص تعلم ذات جودة عالية ودعمها للمراحل جميعها واملستويات كافة، وذلك    التي تهدف إلىالوزارة  

بما يناسب إمكاناتهم وقدراتهم وفق    القطري،الالزمة ألفراد املجتمع  والكفايات  بهدف تنمية املعارف واملهارات  

 القيم واالحتياجات الوطنية. 

حيث أكدت الرؤية على    ة واستراتيجياتها الوطنية،رؤية الدولتشكل التنمية البشرية حجر الزاوية في  و 

العاملية املتميزة، ويزود املواطنين بما يفي بحاجاتهم   التعليمية  إلى مستوى األنظمة  بناء نظام تعليمي يرقى 

 وحاجات املجتمع القطري، ويتضمن:

 مناهج تعليم وبرامج تدريب تستجيب لحاجات سوق العمل الحالية واملستقبلية.  −

 ة تتناسب مع طموحات كل فرد وقدراته. دفرص تعليمية وتدريبية عالية الجو  −

 برامج تعليم مستمر مدى الحياة متاحة للجميع.  −

املؤ وأن   من  مالئم  عدد  وجود  يتطلب  ذلك  كل  ومؤسسات  تحقيق  عام،  بشكل  التعليمية  سسات 

العالي   والتخصص يالتعليم  والتقني  شتى   واملنهي  في  أنواعها  بمختلف  املؤهالت  تمنح  التي  خاص،  بشكل 

أعداد  التوجه نحو زيادة  وال شك أن                  التخصصات واملجاالت لتتناسب مع طموحات كل فرد وقدراته.  

والتخصصات املطروحة في هذه  ؤهالت  واملوالتعليم املنهي  مؤسسات التعليم العالي  املؤسسات التعليمية و 

عن هذه  ينظم هذه املؤهالت بشكل يؤدي إلى حصول فهم جيد ومتسق  عام  املؤسسات يحتاج إلى وجود إطار  

لدى أصحاب املصلحة املعنيين ومنهم الطالب وأولياء األمور وأرباب  املؤهالت األكاديمية واملهنية ومخرجاتها  

 واملؤسسات والقطاعات األخرى ذات العالقة.  ي نهملواالعمل ومؤسسات التعليم العام والعالي  
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سلم متدرج حسب  كل مؤهل وموقعه وفق    مخرجات تعلموعليه فإن تنظيم هذه املؤهالت يعني تحديد  

  ، قدرات الخريجين الحاصلين على هذه املؤهالتو   ،بالنسبة للمتعلمين عمق ونوع ومجاالت املعارف  مستوى  

 قة تجاه هذا اإلطار. وأيضا مسؤوليات الجهات ذات العال

 وبناًء على ما  
ً
لدور دولة قطر في تطبيق برامج وسياسات متقدمة في مجال التعليم لتوفير    تقدم، وتعزيزا

سمح  ت   ةمتكامل  ةمرجعييوفر أداة إطار وطني للمؤهالت    وضعلجاءت الحاجة  ،  وسد احتياجات سوق العمل

معايير  باالعتراف باملؤهالت املوجودة حاليا بالدولة، ويعمل كهيكل لتطوير املؤهالت الجديدة، بما يتالءم مع  

 .املؤهالت الدولية، وحاجات الدولة، ودعم التعلم مدى الحياة

 :   وأهدافهمؤهالت للهية اإلطار الوطني ما .2

للمؤهالت  الوطني  املؤهالت  ،  ةإلزامي  أداة مرجعيةهو    اإلطار  وتنظيم  وتصنيف    األكاديمية لتحديد 

  ،الوطنية حسب تدرج مستويات التعلمواملهنية 
 
   .عد وفق معايير محددةأ

 نمتشهادة    هو  املؤهلو 
ً
مخرجات  بنجاح  منها بأنه قد أنجز    ح للشخص من جهة مخولة بذلك، اعترافا

   محددة.وأدوات قياس ه من معارف ومهارات وكفايات، وفقا ملعايير  نتبما تضم للمؤهل التعلم

 طار  اإل ويعتبر  
ً
إطارا للمؤهالت   مرجعي  الوطني 

ً
 واحد  ا

ً
   ا

ً
مثل   متكامال التعليم  يغطي مختلف قطاعات 

إلزامي لجميع مؤسسات التعليم والتعليم العالي  إطار    وهو   ،والتقني والتخصص يالتعليم األكاديمي واملنهي  

اإلطار، وتصميم   هذا  والتعليم املنهي في الدولة، حيث يجب على تلك املؤسسات مواءمة مؤهالتها الحالية مع 

 مؤهالتها الجديدة بما يتوافق معه. 

مع بعضها وزيادة فرص التعلم والتقدم عبر سلم  ها  ربطتحسين جودة املؤهالت و يهدف اإلطار إلى  و 

الدولة، و سمح  يمن شأنه أن  كما  ،  املؤهالت يباالعتراف باملؤهالت املوجودة داخل  كهيكل لتطوير  عمل  أن 

للمقارنة ومواءمة املؤهالت  بجانب ذلك، يعتبر اإلطار  و ،  جميع املؤهالت الجديدة املحلية مع نظيراتها  أداة 

و سيسهم  كما  الدولية،   الحياة،  مدى  التعلم  دعم  للبرامج  توجيه  في  والتطوير  ي فتعليمي  النظام  املراجعة 

 .الدولة

 يلي: فيما لمؤهالت ل الوطني  طار ل يمكن تلخيص األهداف العامة لو 

استيعاب جميع جوانب ومستويات التعليم املنظم في قطر بما في ذلك التعليم العام والتعليم العالي   -1

املنهي والتخصص ي،  والتعليم  عما    والتقني  مشترك  فهم  املؤهالت  هو  وتكوين  حاملي  من  متوقع 

 املختلفة.
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لتصميم وتطوير مجموعة من املؤهالت الجديدة املرنة والحديثة في قطر والتي  سياق مرجعي  توفير   -2

، وتضمن امتالك الحاصلين عليها على املهارات املطلوبة  تلبي احتياجات الدولة وسوق العمل واألفراد

 في املجال الوظيفي.

  توفير سياق مرجعي لتطوير وتحديث ومراجعة واالعتراف -3
ً
 في الدولة. باملؤهالت املوجودة حاليا

مؤهالت حديثة ووثيقة الصلة ومتسقة  ب  هأداء االقتصاد الوطني من خالل دعم تعزيز  املساهمة في   -4

 على الصعيد الوطني، مما يبني الثقة في املؤهالت الوطنية.

رؤية قطر  لتنظيم ضمان جودة مخرجات التعليم، بما يتماش ى مع  وإجراءاتوضع معايير وعمليات   -5

التعليمية  ،  الوطنيةالتنمية  ستراتيجية  وا املؤسسات  جودة  ومراجعة  تقييم  في  مرجعية  وتوفير 

 ومؤسسات التعليم العالي. 

املستويات   -6 عبر  التقدم  ومسارات  بينها  والتداخل  والتكامل  املؤهالت  مختلف  بين  العالقة  بيان 

مختلف قطاعات التعليم    وضمن  على التحرك بسهولة وسرعة بين  تعلمينومساعدة امل  ،فةاملختل

   .من الجهة األخرى  تلك القطاعات وسوق العملمن جهة، وبين 

  ، ضمن مستويات اإلطار بسرعة  للتقدم    ؛من خالل توفير أساس لألفراد  ،دعم التعلم مدى الحياة -7

 .السابقالتعلم املؤهالت و ب االعتراف من خالل 

الوطنية القطرية  من خالل االعتراف بقيمة املؤهالت    ر في قطفي سوق العمل  تعزيز تنقل الخريجين   -8

 . ةالدوليباملقارنة مع نظيراتها 

 مع أطر املؤهالت الوطنية واإلقليمية األخرى.املؤهالت في الدولة محاذاة مة و ءتوفير أساس ملوا  -9

 :  لمؤهالتتأسيس اإلطار الوطني لمراحل  .3

الوطنية   التنمية  استراتيجية  اعتماد  بعد  قطر  دولة  في  للمؤهالت  وطني  إطار  لوضع  الحاجة  برزت 

الفترة. وضمن خطة قطاع التعليم    تلك  والتي حددت عددا من الغايات املأمول تحقيقها بنهاية  2016-  2011

لتحديد وبناء سبل بديلة في نظام   ؛تم تحديد مشروع يهدف لتطوير والبدء في تنفيذ إطار وطني للمؤهالت

  2012كانت نتيجة هذا املشروع إعداد تقرير مفصل في العام  و مرحلة التعليم ومرحلة العمل،  التعليم وبين  

بدولة   للمؤهالت  وطني  إطار  تطوير  ذلك،  حول  على  وبناء  لجنة  قطر.  تشكيل  الوطني  لوضع  تم  اإلطار 

الوزراء  قرار  بللمؤهالت    ،  2015( لسنة  47رقم )مجلس 
 
إطار وطني شامل لتصنيف   تلفوك اللجنة بوضع 

املؤهالت، وتحديد املسارات األكاديمية والوظيفية واملهنية، بما يتفق واألطر واملعايير والسياسات املتعارف  

 عليها.

في و  الفنية  التجارب  ذات  والدولية  العربية  املمارسات  أفضل  بدراسة  ذلك،  في سبيل  اللجنة  قامت 

يام بزيارات رسمية لعدة دول تميزت في أطرها الوطنية للمؤهالت، ودعوة خبراء  شمولية أطر مؤهالتها، والق 
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توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة  من دول أخرى للتعريف بتجربتهم في بناء أطرهم الوطنية للمؤهالت. كما تم  

 املؤهالت النيوزيالندية، لتكون 
ً
  مراجعا

ً
   .يقوم بمراجعة اإلطار وإبداء مالحظاته وتوصياته خارجيا

 
ً
اللجنة عددا اتخذت  تقدم،  ما  القرارات    بناء على  اإلطار،   الرئيسيةمن  بشكل وطبيعة  يتعلق   فيما 

عة في  ئيتناسب مع املؤهالت الشال  ى مستو   عشرأحد  اء اللجنة على أن يكون اإلطار من  حيث توافق أعض

قطر وأن  دولة  املستويات  تكون  ،  مؤهل  واصفات  من  أكثر  بوجود  تسمح  بحيث  نفس    واحدموسعة  في 

املؤهالت    وأاملؤهالت األكاديمية  املستوى. وأن تكون واصفات املستويات كذلك عامة ليتسنى تطبيقها على  

واحداملهنية   آن     في 
ً
تطرح    نظرا الدولة  في  العالي  التعليم  مؤسسات  من  العديد  النوعين  لكون  من  هذين 

كما  ققان املرونة املرجوة عند تطبيق اإلطار.  فاتساع وعمومية واصفات املستويات تح  .املؤهالت في آن واحد

 ب  اللجنة  قامت
ً
حاليا املطروحة  املؤهالت  قبل    حصر  العالي من  التعليم  ومؤسسات  التعليمية  املؤسسات 

 ال  الستفادة منهل ؛لتوثيق أسمائها في سجلاملختلفة  الرئيسية قطاعات العمل وكذلك
ً
 .حقا

ممكنة   ألفضل صياغة  الوصول  سبيل  االسترشاد  وفي  تم  التعلم،  ومخرجات  املستويات  لواصفات 

األستراليب املؤهالت  والكفايات.    إطار  واملهارات  املعارف  لوصف  املناسبة  العبارات  اختيار  إطار  في  وكذلك 

ة مكونات الوثيقة الرئيسية  كتابة بقي تم بعد ذلك  وقد  وباألخص فيما يتعلق بالتعاريف.    ،املؤهالت األوروبي

تم إرسال مسودة  كما    ، وملحة عامة عن السياسات املتعلقة به. حوكمته والجهة املسؤولة عنه  إلطار وتشملل

 لتقييمه وإبداء مالحظاته.  اإلطار ملراجع خارجيوثيقة 

 :  اإلدارة والحوكمة .4

)موجب  ب رقم  األميري  لسنة  9القرار  الع  2016(  والتعليم  التعليم  لوزارة  التنظيمي  تم الي،  بالهيكل 

استحداث إدارة جديدة في هيكل الوزارة باسم إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي، تضطلع بالعديد من  

 االختصاصات املتعلقة بالتعليم العالي ومنها على سبيل املثال ال الحصر: 

 العالي واعتماد برامجها وتطوير املعايير ذات العالقة.إصدار تراخيص إنشاء مؤسسات التعليم  −

 وضع نظام جودة أداء مؤسسات التعليم العالي ومتابعة تنفيذه.  −

س العالي  تقوم  لذلك  التعليم  مؤسسات  شؤون  الوطني إدارة  اإلطار  ومراجعة  وتطبيق،  بتطوير، 

ان الجودة في مؤسسات التعليم العالي  للمؤهالت بالدولة، وتكون هي الجهة املسؤولة عنه، لكونها املعنية بضم 

ف على  ا، لحين تشكيل اللجنة الوطنية للمؤهالت واالعتماد األكاديمي، التي ستتولى اإلشر واعتماد برامجها

 :ما يلي  لى وجه الخصوصعيكون لها اإلطار الوطني للمؤهالت، و 

 .إدارة اإلطار الوطني للمؤهالت وتحديثه .1

 .مؤهالت التعليم العالي وتطويرها وضع سياسات ومعايير  .2
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 ملنح املؤهالت .3
ً
 .إنشاء وتطوير آليات وأنظمة تقييم مستويات مخرجات التعلم التي تتخذ أساسا

 .تقديم املشورة لألفراد والجهات لدعم وتشجيع مبدأ التعلم مدى الحياة .4

 :  لمؤهالتل اإلطار الوطنيتصميم  .5

 ساسية أهمها:  يتكون اإلطار من عدد من العناصر األ 

تم تحديد كل منها بمجموعة فريدة من املحددات الوصفية،   ى عشر مستو أحد سلسلة من  : املستويات 5.1

 مرتبة 
ً
  ترتيبا

ً
إال أن هذه   في كل مستوى.إنجازها يعكس تعقيد واتساع مخرجات التعلم املتوقع  تصاعديا

على من املستوى  أالسلسلة غير خطية، فيمكن االنتقال في بعض األحيان من مستوى محدد ملستوى  

كأن يتم االلتحاق باملستوى التاسع )املاجستير( بعد املستوى السابع )البكالوريوس(    الذي يليه مباشرة،

 حاق باملستوى الثامن )دبلوم الدراسات العليا(.تدون االل

ا  5.2 القيام به عند    يمكنهما  و يعرفه ويفهمه  يتوقع من املتعلم أن  هي عبارات تحدد ما  :  لتعلممخرجات 

. وفي كل مستوى يتم وصف املخرجات في ثالثة مجاالت رئيسية هي املعارف  بنجاح  إكمال عملية التعلم

 الثالثة تسمى معاملجاالت  هذه  و   ،واملهارات والكفايات
ً
صيغة  بوقد تمت كتابتها     )واصفات املستويات(،ا

، على النحو الوارد في البند  األكاديمية أو املهنيةسواء  املؤهالت  مختلف أنواع  عامة تقبل التطبيق على  

 ( من هذا اإلطار.  7رقم )

التعلماملعارف 5.2.1 املعلومات من خالل عملية  فهم  ناتج  الحقائق    ،: هي  بأنها مجموعة  وتوصف عادة 

يشمل وصف املعارف في و واملفاهيم والنظريات واملمارسات املرتبطة بمجال عمل أو دراسة معينة.  

، النوع، املجال. ولكل واحدة من هذه  العمقعشر ثالثة مكونات رئيسية هي:  حد  كل من املستويات األ 

 املكونات تصنيف من حيث التعقيد  
ً
   واالتساع، بحيث تبدأ أقل تعقيدا

ً
في املستوى األول،    واتساعا

   الحادي عشروتنتهي في املستوى  
ً
  باألكثر تعقيدا

ً
فيما يلي توضيح للتدرج في كل واحدة من  و . واتساعا

 هذه املكونات الثالثة. 

 املعرفة: عمق  تدرج  •

 املعرفة: عمق  تم اختيار التصنيف التالي للتعبير عن تدرج 

(: معرفة مجموعة من الحقائق العامة حول  Basic general knowledgeعامة )  معرفة ابتدائية  -1

 مواضيع مختلفة. 

أساسية   -2  معرفة  (:  Fundamental knowledge) معرفة 
ً
أساسا أو  انطالق  نقطة  للبناء    تشكل 

 عليها لتطوير التعلم. 
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واسعة   -3 بالحقائق  Broad knowledge)معرفة  معرفة  بمجال  (:  املرتبطة  واملمارسات  واألفكار 

 محدد والنظريات واملفاهيم الرئيسية فيه. 

 (: معرفة باألدوات والتقنيات والعمليات في مجال محدد.Deep knowledge)معرفة عميقة  -4

ــــــــــات واألدوات  (:  Integrated knowledge)معرفــــة متكــــاملــــة   -5 ربط الحقــــائق واألفكــــار واملمــــارســـــــ

  بنائي ليشكل   والعمليات والنظريات بشكل
ً
  جسما

ً
 (.Body of knowledgeمن املعرفة )مترابطا

(: Advanced knowledge and detailed understanding)معرفـــة متقـــدمـــة وفهم تفصـــــــــــــيلي   -6

 لتوليد ميزة تنافسية مستدامة في مجال محدد. معرفة وفهم كاف  

معرفــة تغطي (:  Comprehensive specialized knowledgeمعرفــة شــــــــــــــاملــة ومتخصـــــــــــــصــــــــــــــة ) -7

 مساحة كاملة من مجال تعلم محدد.

معرفـــة  (:  Systematic knowledge and deep understanding)  معرفـــة منةجيـــة وفهم عميق -8

 متماسكة ومرتبة بشكل جيد مع فهم عميق لها تغطي مساحة كاملة من مجال تعلم محدد.

تم   و ثم  من  الجمع  توصيف  من  أكثر  بين  مستوى    عشر أحد  لتشكيل    املذكور،التصنيف  التوليف 

 تدر م
ً
 املعرفة كما يلي:  عمقل جا

 عامة. معرفة ابتدائية  -1

 . "الحقائق واملبادئ واملفاهيم والعمليات" أساسية ببعضمعرفة  -2

 أساسية. معرفة  -3

 عامة. معرفة -4

 واسعة. معرفة   -5

 وعميقة. معرفة واسعة   -6

 متكاملة. معرفة   -7

 تفصيلي. معرفة متقدمة وفهم  -8

 ومتخصصة.معرفة شاملة  -9

 عميق. معرفة شاملة ومتخصصة وفهم  -10

 عميق. معرفة شاملة ومتخصصة ومنةجية وفهم  -11
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 لألعلى:تصنيف حجم املعرفة وتدرجها من األدنى التالي يوضح الشكل  و 

 

  املعرفة:تصنيف نوع   •

 نوع املعرفة  املستوى  

 .واملفاهيم البسيطة الحقائق  1

 . الحقائق واملبادئ واملفاهيم والعمليات 2

 . الحقائق واملبادئ واملفاهيم والعمليات والنظريات 3

 .العمليةواملمارسات الحقائق واملبادئ واملفاهيم والنظريات   4

 8ـــ  5

الحقائق واملبادئ  و )وتشمل الجوانب النظرية  العمليةواملمارسات  الجوانب النظرية

واملفاهيم والنظريات واملصطلحات والخصائص والسمات واملعلومات واألفكار، بينما  

 . تشمل املمارسات العملية األدوات، والتطبيقات، والتقنيات، والعمليات(

 . املمارسات العملية الجوانب النظرية وأساليب البحث العلمي وتقنيات التجريد أو 10ـــ  9

 . أو املمارسات العمليةمي، الجوانب النظرية، وأساليب البحث العلمي والتحقق األكادي 11

 

 

 

ة م ا ع ة  ي ئ ا د ت ب ا ة  ف ر ع م

ض ع ب ب ة  ي س ا س أ ة  ف ر ع م

ة ي س ا س أ ة  ف ر ع م

ة م ا ع ة  ف ر ع م

ة ع س ا و ة  ف ر ع م

ة ق ي م ع و ة  ع س ا و ة  ف ر ع م

ة ل م ا ك ت م ة  ف ر ع م

ي ل ي ص ف ت م  ه ف و ة  م د ق ت م ة  ف ر ع م

ة ص ص خ ت م و ة  ل م ا ش ة  ف ر ع م

ق ي م ع م  ه ف و ة  ص ص خ ت م و ة  ل م ا ش ة  ف ر ع م

ق ي م ع م  ه ف و ة  ي ج ه ن م و ة  ص ص خ ت م و ة  ل م ا ش ة  ف ر ع م

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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 آلخر: اتساع نوع املعرفة من مستوى  التالييوضح الشكل  و 

 

 تصنيف مجاالت املعرفة: •

 مجاالت املعرفة  املستوى 

 أمور الحياة العامة  1

 التعلم والعملنطاق ضيق ضمن مجال  2

 املنهيمجال التعلم واملجال  3

 املنهي نطاق واسع في مجال التعلم أو املجال  4

 املنهي نطاق أوسع في مجال التعلم أو املجال  6ـــ  5

 املهنية مجموعة متنوعة من مجاالت التعلم أو املجاالت  7

 املتخصصة  واحد أو أكثر من املجاالت  9ـــ  8

 محدد مجال منهي   10

 (   Forefront)  صدارة مجال أكاديمي 11

 

 

 

 

 

 

الجوانب 
النظرية، 
وأساليب 
البحث 
العلمي 
والتحقق 

األكاديمي،   
أو / و 

الممارسات 
العملية

11

ة الجوانب النظري
وأساليب البحث

ت العلمي وتقنيا
التجريد 

أوالممارسات 
العملية

9-10

الجوانب 
النظرية 

والممارسات 
العملية

5-8

الحقائق 
والمبادئ 
والمفاهيم 
والنظريات
والممارس
ات العملية

4

الحقائق 
والمبادئ 
والمفاهيم
والعمليات
والنظري

ات

3

الحقائق 
والمبادئ 
والمفاهيم
والعمليات

2

الحقائق 
والمفاهيم
البسيطة

1
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 آلخر: ادة تعقيد مجاالت املعرفة من مستوى ياتساع وز  التالييوضح الشكل  و 

 

وتم في اإلطار التركيز على املهارات اإلدراكية، واملهارات  ما،    املهارة هي القدرة على القيام بأمر  املهارات: 5.2.2

 العملية، باإلضافة ملهارات التواصل واالتصال مع اآلخرين. 

والتفكير   التعلم  مثل  متنوعة  عقلية  مهام  ممارسة  على  القدرة  بأنها  اإلدراكية  باملهارات  ويقصد 

على   القدرة  فهي  العملية  املهارات  أما  واألدوات  واإلدراك.  املواد  واستخدام  يدوية  مهام  ممارسة 

تدرج  عشر ثالثة مكونات رئيسية هي:  األحد  يشمل وصف املهارات في كل من املستويات  و .  املتنوعة

في كل  و املهارات، ونطاق استخدام هذه املهارات، وعمق استخدامها.    نوع للتدرج  يلي توضيح  فيما 

 واحدة من هذه املكونات الثالثة.

 والعملية:املهارات اإلدراكية  نوع تدرج  •

 نوع املهارات اإلدراكية والعملية املستوى  

 الحد األدنى من املهارات اإلدراكية والعملية  1

 مهارات إدراكية وعملية أساسية  2

 عامة مهارات إدراكية وعملية 4ـــ  3

 مهارات إدراكية وعملية ضمن نطاق واسع  5

أمور الحياة 
العامة

نطاق ضيق 
ضمن مجال 
التعلم والعمل

مجال التعلم 
والمجال 
المهني

نطاق أوسع 
مجال التعلم أو
المجال المهني

مجال التعلم 
أو المجال 

المهني

مجموعة 
متنوعة من 
مجاالت التعلم
أو المجاالت 

المهنية

واحد أو أكثر 
من المجاالت 
المتخصصة

مجال مهني 
محدد

صدارة مجال 
أكاديمي

مجال المعرفة
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 وعملية متطورة ضمن نطاق واسع مهارات إدراكية   6

 متقدمة   مهارات إدراكية وعملية 8ـــ  7

 مهارات إدراكية وعملية وتقنية متخصصة  10ـــ  9

 مهارات إدراكية وعملية وتقنية خبيرة ومتخصصة  11

 يوضح الشكل التالي تدرج نوع املهارات اإلدراكية والعملية من مستوى آلخر : و 

 

 

 

 

 

قد تم تحديد خمسة مستويات من هذه املهارة هي مهارات  ف  ،بمهارات التواصل واالتصالفيما يتعلق  و 

 تواصل ابتدائية، مهارات تواصل أساسية، مهارات تواصل، مهارات اتصال، مهارات اتصال متقدمة.

 

 

 

 

 

 

 

الحد األدنى من المهارات اإلدراكية والعملية

مهارات إدراكية وعملية أساسية

مهارات إدراكية وعملية عامة

مهارات إدراكية وعملية ضمن نطاق واسع

مهارات إدراكية وعملية متطورة ضمن نطاق واسع

مهارات إدراكية وعملية متقدمة

مهارات إدراكية وعملية وتقنية متخصصة

مهارات إدراكية وعملية وتقنية خبيرة ومتخصصة
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املهارات اإلدراكية والعملية   تم توضيح عمق استخدام  باستخدام    عبر املستويات املختلفةكما 

 ، كما هو موضح بالشكل التالي :  عبارات األفعال

 
 والعملية:تصنيف نطاق استخدام املهارات اإلدراكية   •

 نطاق استخدام املهارات اإلدراكية والعملية  املستوى 

 .  األنشطة الحياتية اليومية البسيطة، ومهام روتينية في ظروف مألوفة 1

 . مألوفةمهام روتينية، ومشاكل   2

 .مهام روتينية، ومشاكل مألوفة وفي بعض األحيان غير مألوفة 3

 .  مهام روتينية وأحيانا غير روتينية، ومشاكل مألوفة وفي بعض األحيان غير مألوفة 4

 .  مهام معقدة أحيانا، ومشاكل مألوفة وغير مألوفة 5

 مهام معقدة، ومشاكل مألوفة وغير مألوفة ومعقدة  6
ً
 . أحيانا

 . مجاالت متعددة، مهام متنوعة ومعقدة، مشاكل نظرية أو عملية غير مألوفة ومعقدة  7

 . مهام معقدة، مشاكل نظرية أو عملية غير مألوفة ومعقدة، إجراء بحوث  8

 . مهام معقدة، مشاكل نظرية أو عملية غير مألوفة ومعقدة، تطوير مشاريع بحثية أو مهنية 9

 . معقدة، مشاكل عملية غير مألوفة ومعقدة، تطوير مشاريع بحثية أو مهنية مهام   10

مهام معقدة، مشاكل نظرية أو عملية غير مألوفة ومعقدة، خلق معارف جديدة أو اإلضافة إلى   11

 . وإعادة تعريف معرفة أو ممارسة مهنية قائمة 

هي القدرة املبرهنة على استعمال املعارف واملهارات. وقد تم تحديد مجموعة من الكفايات  :  الكفايات 5.2.3

النطاق هو   يكون  تم تحديد نطاق وسياق تطبيقها. بحيث  بالتدريج من مستوى آلخر، كما  تظهر 

السياق   ويكون  ضمنها،  الكفاية  ممارسة  يمكن  التي  الحدود  عن  يمكن هو  املعبر  التي  الظروف 
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فاية فيها. أي أن التدرج من مستوى ألعلى ضمن اإلطار فيما يخص الكفايات يكون إما  ممارسة الك

الكفايات، أو بصعوبة السياق   الذي يتم فيه تطبيق  النطاق  بإضافة كفايات جديدة، أو باتساع 

الذي يتم فيه تطبيق الكفاية، أو جميعها معا. وعند وصف الكفاية، يتم استخدام عبارات تقييد  

لت عالية،  أحيانا  واسعة،  متنوعة،  صغير،  ضيق،  نطاق  بعض،  محدودة،  مثل،  حجمها،  وضيح 

   :فيما يلي توضيح للكفايات املحددة ونطاقهاو وغيرها. 

 . تحمل مسؤولية −

 استقاللية في تنفيذ مهام . −

 . القدرة على التكيف −

 . مبادرة −

 . قيادة −

 . اتخاذ قرارات −

 .إصدار أحكام −

 .  تقديم مشورة −

 :  ممارسة الكفايات  وسياق نطاق •

 نطاق وسياق ممارسة الكفايات   املستوى  

 بيئة عمل أو بيئة تعلم عالية التنظيم 2ـــ  1

 بيئة عمل أو بيئة تعلم مستقرة  3

 بيئة عمل أو بيئة تعلم مستقرة أو متغيرة أحيانا  4

 بيئة عمل أو بيئة تعلم مستقرة أو متغيرة  6ـــ  5

 تعلم تتطلب إدارة ذاتية بيئة عمل أو بيئة  7

 أي بيئة عمل أو بيئة تعلم 11ـــ  8
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 ممارسة الكفايات من مستوى آلخر:  تدرج تعقد واتساع البيئة التي يتم فيها الشكل التالييوضح و      

 

ل:  حجم التعلم 5.3 به املتعلم في املتوسط لتحقيق مخرجات  لحد األدنى من امؤشر كمي 
ّ
لوقت الذي يتطل

ويقصد بالحد األدنى بأنه يجب على    التعلم. ويمكن أن يتم احتسابه بالساعات املعتمدة، أو السنوات.

العالي والتعليم املنهي عند تصميم مؤهالتها االلتزام بالحجم  التعليم  التعليمية ومؤسسات  املؤسسات 

فيه. النقصان  يصح  وال  زيادته،  أو  مستوى  كل  في  توجه  املحدد  وجود  من  باالكتفاء    وبالرغم  متزايد 

وباألخص    ت فقط، ملا في ذلك من مرونة عاليةبالتعبير عن مخرجات التعلم باملعارف وباملهارات والكفايا

الخبرات دون   هذه  قياس  آليات  أن  إال  للمتعلم،  السابقة  والخبرات  واملؤهالت  بالتعليم  االعتراف  عند 

ت أو النقاط املعتمدة، أو عدد السنوات، ال  االستعانة باملؤشرات الكمية التقليدية مثل عدد الساعا

تزال تعاني من بعض الضبابية. لذا تم في هذا اإلطار األخذ بنظام الساعات الدراسية الشائع استخدامه  

وباألخص جامعة قطر باعتبارها أكبر جامعة وطنية في الدولة،  في مؤسسات التعليم العالي في دولة قطر 

عليم العام، فتم األخذ بنظام السنوات  تكل مستوى. أما فيما يتعلق بالأساس لحجم التدريس والتعلم لك

كأساس لحجم التدريس والتعلم. ونظرا    ، وهو النظام املتبع في املدارس الحكومية في الدولة،الدراسية

 لتنوع وحدات القياس في األنظمة املختلفة، فقد تم االتفاق على آليات للتحويل من نظام آخر.

الذي تبنته جامعة قطر، وتم االتفاق عليه في اإلطار الوطني    للنظاموفقا    ة املعتمدةالساع  وتحتسب

  15دقيقة من التدريس وجها لوجه باإلضافة لساعتين من التعلم الفردي ملدة    50  :بالشكل التاليللمؤهالت  

أي بيئة عمل أو تعلم

تيةبيئة تتطلب إدارة ذا

بيئة مستقرة أو
متغيرة

ة بيئة مستقر
أو متغيرة 

أحيانا  

بيئة 
مستقرة

بيئة 
عالية 
مالتنظي
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 عشر  
ً
التقليدي من    ط. ويمكن احتسابها كذلك من خالل أنماط أخرى من التعليم باإلضافة للنمأسبوعيا

لوجه.   وجها  التالي  و املحاضرات  احتساب  الجدول  عند  بها  االعتداد  يمكن  التي  األكاديمية  األنشطة  يبين 

 الساعة املعتمدة. 

 النشاط 
 معتمدةالحد األدنى للزمن املستغرق في النشاط ليعادل ساعة 

 خارج القاعة الدراسية  الدراسية القاعة داخل  

 دقيقة  50 محاضرة 
ً
  ساعتان أسبوعيا

ً
 أسبوعيا

  معمل / مختبر
ً
  ساعتان أسبوعيا

  3 دراسة مستقلة
ً
 ساعات أسبوعيا

 ساعة في الفصل الدراس ي 40 تدريب ميداني 

  استوديو تصميم 
ً
  ساعتان ساعتان أسبوعيا

ً
 أسبوعيا

  تطبيق إكلينيكي 
ً
 ساعتان أسبوعيا

األنظمة       بعض  من  للتحويل  أمثلة  يلي  املعوفيما  الساعات  لنظام  الوطني  ت العاملية  اإلطار  في  مدة 

 للمؤهالت: 

 .4( على 120م عدد الوحدات املعتمدة سنويا )وهي يللتحويل من النظام البريطاني يتم تقس  .1

 .2( على 60م عدد الوحدات املعتمدة سنويا )وهي يللتحويل من النظام األوروبي يتم تقس  .2

ح للشخص من جهة مخولة بذلك، اعترافا  نمتشهادة  لوثيقة بأنه  تعريف املؤهل في هذه ا  سبق :  املؤهالت 5.4

وأدوات  ه من معارف ومهارات وكفايات، وفقا ملعايير  نمخرجات التعلم بما تضمبنجاح  منها بأنه قد أنجز  

ب،  محددةقياس   يرتبط  مستوى فإنه  الثانوية و   ،كل  الشهادة  مثل  االستخدام  شائعة  املؤهالت    أحد 

مؤهالت  مواءمة  ، أو الدبلوم، أو البكالوريوس، أو املاجستير أو الدكتوراه، وغيرها. إال أنه يمكن  العامة

أكثر من مؤهل.  الواحد  املستوى  أن يضم  يمكن  في اإلطار. كما  املستويات املحددة  أكثر مع واصفات 

وى، إال أنه قد  ويعني ذلك أن جميع هذه املؤهالت حققت الحد األدنى من مخرجات التعلم لهذا املست

بع هذه    ضتزيد  تصل  أن  دون  املستوى،  نفس  في  أخرى  مؤهالت  عن  التعلم  مخرجات  في  املؤهالت 

لحد األدنى من مخرجات التعلم  إلى ااملؤهالت التي تجاوزت الحد األدنى من مخرجات التعلم في مستواها،  

 في املستوى الذي يليه. 

الدكتوراه  ،  القانون كتور  د  بكالوريوس الطب،مؤهالت مثل:    العاشرفعلى سبيل املثال، يضم املستوى  

التنفيذية  / واصفة  و .  املهنية  في  املحددة  التعلم  مخرجات  من  األدنى  الحد  حققت  املؤهالت  هذه  جميع 
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صل للحد األدنى ملخرجات التعلم يجميعها لم  و . إال أن هنالك تفاوتا في حجم التعلم بينها.  العاشراملستوى  

 ج  ، لذا الحادي عشرللمستوى 
ً
 . العاشراملستوى في  معت معا

 سياسات متعلقة باإلطار الوطني للمؤهالت:  .6

 إعداد واصفات املؤهالت:  6.1

ملخرجات التعلم لكل مستوى، واملؤهالت الشائعة في تلك املستويات. إال  يحتوي اإلطار على وصف  

بين مخرجات التعلم والحد األدنى لحجم التعلم   ــــ  ضمن نطاق محددــــــ  أنه يكون هنالك عادة اختالفا  

 هالت التي تقع ضمن نفس املستوى.  ؤ للم

وحجم التعلم لكل من بكالوريوس  ل، يتوقع أن يكون هنالك اختالف في مخرجات  افعلى سبيل املث 

داب، وبكالوريوس العلوم، والبكالوريوس التطبيقي، وبكالوريوس الهندسة، بالرغم من أن جميعها  اآل 

فيها،   أكثر من مؤهل  التي تضم  للمستويات األخرى  بالنسبة  والحال كذلك  املستوى.  يقع ضمن نفس 

 (.  من املستوى الرابع فأعلى) التي تلي مستويات التعليم العام   وباألخص تلك

وثيقة لواصفات املؤهالت والتي تحدد بتفصيل أكثر مخرجات    ،بعد اعتمادهيلحق باإلطار  وسوف  

، أو ماجستير العلوم، أو املاجستير بالبحث،  اآلدابماجستير  التعلم لكل نوع من أنواع املؤهالت مثل  

 محدد عند وصف هذه املخرجات.  بمجال دراسة أو تخصص وغيرها من املؤهالت دون التقيد 

 :املطروحة في الدولة مؤهالتللإعداد سجل   6.2

املطروحة في الدولة، واملهنية    األكاديميةسجل لجميع املؤهالت  تماده،  بعد اعيلحق باإلطار  سوف   

يحتوي على تعريف مختصر لهذه املؤهالت ومخرجات التعلم لها، واملستوى املوائم لها في اإلطار الوطني  

فوري،   بشكل  السجل  لهذا  الدولة  في  بطرحه  الترخيص  يتم  مؤهل جديد  أي  إضافة  وتتم  للمؤهالت. 

 سلم املؤهالت. بهدف زيادة الشفافية، وتوفير املعلومات الضرورية الالزمة للراغبين في التقدم عبر  

 إضافة مؤهل جديد: 6.2.1

  جب التأكد قبل منح الترخيص ملؤهل جديد، بأن يتواءم املؤهل مع واصفة أحد املستويات في اإلطاري

 ، و ر لهظوواصفة املؤهل املنا
ً
 ويدرجاملالئم الذي يتم تحديده،  املستوى التعليمي    يمنح الترخيص متضمنا

 وتشمل املواءمة الجوانب التالية: ه.  تنفيذمباشرة في السجل حال  املؤهل 

استخدام مسميات املؤهالت التي تصف بوضوح ودقة القطاَع التعليمي، ومستوى التأهيل، ومجال   −

 الدراسة أو التخصص.
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 الحد األدنى من الساعات املعتمدة املطلوبة للمؤهل املقصود. −

 لاللتحاق بالبرنامج املطلوب.الحد األدنى للمستوى السابق املؤهل  −

واملهارات،    مخرجات − )املعارف،  التعلم  مجاالت  من  مجال  كل  في  مناسب  بشكل  املحددة  التعلم 

 والكفايات(. 

 تسكين املؤهالت الحالية: 6.2.2

الحالية  يجب   املؤهالت  العالي  إدراج  التعليم  ومؤسسات  التعليمية  املؤسسات  قبل  من  املقدمة 

املالئم. وتشمل عملية    ضمن املستوى التعليمياملؤهل  ضمن السجل، بحيث يتم تسكين  والتعليم املنهي  

املواءمة ذات الجوانب املحددة في البند السابق )وهي املسميات، وحجم التعلم، واملستويات املؤهلة له،  

  .ومخرجات التعلم(
ّ
ب املؤهل أي تعديل في تصميمه ليتواءم مع واصفات املستويات ضمن  وفي حال تطل

حة بالتعديالت املطلوبة ووضع جدول زمني  ناملا  ، فيتم إخطار الجهةر لهظ وواصفة املؤهل املنا   اإلطار

 لذلك.

 إدراج املؤهالت املعتمدة: 6.2.3

بحيث يمنح االعتماد متضمنا املستوى  بالسجل، حال اعتمادها.  املدرجة  ير  غ  ،ملؤهالتيتم إدراج ا

املؤسسات التعليمية أو  في إحدى  مؤهل  قيام بالتدقيق واملراجعة العتماد  ال  املالئم. لذا فعند  التعليمي

العالي   التعليم  املنهي  مؤسسات  التعليم  بين  أو  والتوافق  املواءمة  من  التأكد  يجب  الدولة،  املؤهل  في 

 الجاري مراجعته واإلطار الوطني للمؤهالت. وتشمل املواءمة الجوانب التالية: 

املؤهالت التي تصف بوضوح ودقة القطاَع التعليمي، ومستوى التأهيل، ومجال  استخدام مسميات   −

 الدراسة أو التخصص.

 أو ما يعادلها.  الحد األدنى من الساعات املعتمدة املطلوبة للمؤهل املقصود −

واملهارات،  مخرجات   − )املعارف،  التعلم  مجاالت  من  مجال  كل  في  مناسب  بشكل  املحددة  التعلم 

 والكفايات(. 

التعلم للمؤهل املطلوب قد تحققت في كل  ملخرجات  الدليل على أن املستويات )املعايير( املطلوبة   −

 واحد من تلك املجاالت. 

 :  االعتراف باملؤهالت والتعلم السابق 6.3
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سابقا،   توضيحه  تم  كما  اإلطار،  دعم  يهدف  اإلطار  إلى  يشجع  لذا  الحياة،  مدى  التعلم  وتعزيز 

ومؤسسات التعليم العالي على االعتراف باملؤهالت والتعلم السابق الذي اكتسبه  التعليمية  املؤسسات  

املؤسسات.   بتلك  االلتحاق  قبل  في  ويشجع  املتعلم  االستمرار  على  املتعلم  السابق  بالتعلم  االعتراف 

ؤخذ بعين االعتبار عند  يلكون هذا التعلم س؛  يدة بشكل متواصلاكتساب معارف ومهارات وكفايات جد

 االلتحاق بمؤسسات تعليمية أو مؤسسات تعليم عالي مستقبال للحصول على مؤهالت أعلى. 

يمكن تقييم التعلم السابق بعدة طرق منها، االختبارات املعيارية، أو االختبارات التخصصية ملزاولة  و 

 مهنة محددة. كما يمكن االعتر 
ً
من خالل جمع املعلومات واألدلة    اف بالتعلم السابق بطريقة أكثر تفصيال

حول تحقق مخرجات التعلم في شكل مهارات ومعارف وكفايات، وأدلة حول آلية قياس هذه املخرجات  

اسة لالعتراف باملؤهالت والتعلم  يوضمان جودة اكتسابها سابقا. لذا يؤكد اإلطار على ضرورة وجود س

آليات ضمان الجودة كل مؤسسة تعليمية أو مؤسسة تعليم عالي في الدولة، بما يتناسب مع  السابق لدى  

 وتستوفي متطلبات اكتساب بقية املعارف واملهارات والكفايات الالزمة للحصول على املؤهل منها.  ،فيها

 : املؤسسات املانحة للمؤهالت  6.4

تحدد إحدى السياسات امللحقة باإلطار مواصفات املؤسسات املانحة للمؤهالت في كل مستوى من  

مستوياته، واإلجراءات الواجب التقيد بها العتبار مؤسسة ما ذات سلطة ملنح مؤهالت محددة. كما تشير  

 املؤسسات املانحة لها. عن السياسة للمؤسسات املخولة باعتماد املؤهالت الصادرة  

 :  معادلة شهادات التعليم العاليبتعاث و اال   6.5

النظر في شهادة دراسية متحصلة من  للدراسة في الخارج، أو عند  الطالب  بتعاث  اب   الدولةعند قيام  

باإلطار الوطني    جب االلتزامي  أو عند تقييم مؤهل بغرض مزاولة مهنة،  مؤسسة تعليمية خارج الدولة،

فيللمؤهالت اإلطار،  ت،  في  املستويات  واصفات  مع  املتوائمة  للمؤهالت  االبتعاث  قصر  فقط  وتم  تم 

املناسبة معادلة   املهن  بمزاولة  لحامليها  والسماح  اإلطار  في  املستويات  واصفات  املتوائمة مع    الشهادة 

 ملؤهالتهم.

التعلم في إلى حجم  يجب النظر كذلك عند معادلة الشهادات الدراسية املتحصلة من خارج الدولة  و 

فة للمستوى السابق املؤهل لها واملستوى الالحق الذي تؤهل  ااملستوى الذي تقع فيه الشهادة، باإلض 

 ن. ين املستوييالشهادة االلتحاق به، وحجم التعلم بهذ

وحدة    240و  180التعلم لدرجة البكالوريوس في النظام األوروبي بين  فعلى سبيل املثال، يتراوح حجم  

ساعة    120=   2/ 240( فإن ناتج قسمة 5.3أوروبية. وباستخدام معادلة التحويل املشار إليها في القسم )
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م مع حجم التعلم املحدد لدرجة البكالوريوس في املستوى السابع في اإلطار الوطني  ءدراسية وهذا يتوا

، أي أن البكالوريوس بالنظام األوروبي في هذه  ة مدتعم  ساعة  90  =  2/ 180. بينما ناتج قسمة  للمؤهالت

الحالة يحقق حجم التعلم للمستوى السادس في اإلطار الوطني للمؤهالت وليس املستوى السابع. إال أن  

الذي يتراوح حجم التعلم فيه وحدة أوروبية يؤهل حامله لاللتحاق باملاجستير    180البكالوريوس ذو الـ  

أوروبية.    120و  90بين   على  وحدة  القسمة  )أي  عليه  التحويل  معادلة  تطبيق  عند  ( سيكون  2والذي 

ة، وهو ما يفوق حجم التعلم املحدد للمستوى التاسع )مستوى املاجستير(  عتمد ساعة م  60  ــ  45ناتجها  

في اإلطار الوطني للمؤهالت. أي أنه بإمكان حامل شهادة البكالوريوس في النظام األوروبي الحصول على  

خالل دراسته  إنجازها  تعقيد واتساع مخرجات التعلم التي تم  هالته ألغراض التوظيف لكون  معادلة ملؤ 

تتناسب مع درجة البكالوريوس في اإلطار الوطني للمؤهالت، إال أن حجم التعلم فيها يقل عن الحد األدنى  

ى )املاجستير  أعلمؤهل  املحدد في اإلطار الوطني للمؤهالت. وفي حال رغبة صاحب الشهادة الحصول على  

ا حجم  في  النقص  يجبر  تعلم  حجم  ذات  بدراسة  االلتحاق  فعليه  املثال(  سبيل  شهادة  على  في  لتعلم 

وحدة أوروبية، فيجب    180عند الحصول على شهادة بكالوريوس تحتوي على  أنه  أي    البكالوريوس لديه،

 ألقل. وحدة أوروبية على ا  120أن تكون شهادة املاجستير الالحقة لها تحتوي على 

 :  واصفات املستويات .7

الجزء واصفات املستويات في كل مستوى من مستويات اإلطار الوطني للمؤهالت. كما يبين  هذا يتضمن 

  ــكل من املستوى السابق املؤهل لاللتحاق بكل مستوى، واملستوى الالحق له. حيث يمكن في بعض األحيان  

ي  ــاإلشارة    سبقكما   املثال  فعلى سبيل  منها.  أقل  تجاوز مستويات  مع  بمستويات  االلتحاق  االلتحاق  مكن 

دون   السابع(  املستوى  )من  البكالوريوس  مؤهل  على  الحصول  بعد  املاجستير(  )بدرجة  التاسع  باملستوى 

الحاجة للحصول على درجة دبلوم الدراسات العليا )املستوى الثامن(. كما يتضمن الوصف الحد األدنى من  

 حجم التعلم املتوقع لكل مستوى. 

 األول  املستوى 

 الشهادة االبتدائية.  - املؤهالت الشائعة 

 ال يتطلب مؤهل سابق.  - املستوى السابق املؤهل له

 سنوات دراسية.  6 - حجم التعلم 

يمتلك معرفة ابتدائية عامة بالحقائق واملفاهيم البسيطة املتعلقة   املعارف

 بأمور الحياة العامة. 



 

21 
 

املهارات   .1 املهارات  من  األدنى  الحد  تمكنه  يمتلك  والعملية  اإلدراكية 

 :من

 . استكمال الدراسة -

 . التعامل مع األنشطة الحياتية اليومية البسيطة -

 . ةأداء مهام روتينية في ظروف مألوف -

مهارات تواصل ابتدائية تمكنه من تبادل املعرفة االبتدائية   .2

 العامة مع اآلخرين. 

باستقاللية محدودة في تنفيذ مهام  يمكنه استخدام معارفه ومهاراته   الكفايات 

عالية   تعلم  بيئة  أو  عمل  بيئة  في  مباشر  إشراف  تحت  بسيطة 

 التنظيم.

 يمكنه االلتحاق باملستوى الثاني )الشهادة اإلعدادية(.  - باملستويات يؤهل لاللتحاق 

  

 الثاني  املستوى 

 الشهادة اإلعدادية.  - املؤهالت الشائعة 

 املستوى األول )الشهادة االبتدائية(. - املستوى السابق املؤهل له

 .املؤهل له بعد املستوى السابق سنوات دراسية 3 - حجم التعلم 

واملفاهيم   املعارف واملبادئ  الحقائق  ببعض  أساسية  معرفة  يمتلك 

 والعمليات في نطاق ضيق ضمن مجال التعلم ومجال العمل.

 تمكنه من: يمتلك مهارات إدراكية وعملية أساسية  .1 املهارات 

 استكمال الدراسة.  -

بمهام   - للقيام  والعمليات  واملفاهيم  واملبادئ  الحقائق  استخدام 

 روتينية.

 تطبيق حلول معروفة له بشكل مسبق ملشاكل مألوفة.  -

 يمتلك مهارات تواصل أساسية للتفاعل مع اآلخرين.  .2

يمكنه استخدام معارفه ومهاراته باستقاللية محدودة في تنفيذ  الكفايات 

بعض  إصدار  ويمكنه  فريق،  ضمن  أو  منفردا  بسيطة  مهام 
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األحكام املتعلقة بهذه املهام، وذلك تحت إشراف في بيئة عمل 

 . أو بيئة تعلم عالية التنظيم

 )الشهادة الثانوية(. يمكنه االلتحاق باملستوى الثالث   - باملستويات لاللتحاق يؤهل 
 

 الثالث  املستوى 

 .الثانوية التخصصية الشهادة . لعامةالثانوية ا الشهادة − املؤهالت الشائعة 
 

 املستوى الثاني )الشهادة اإلعدادية(. − املستوى السابق املؤهل له

 .املؤهل له بعد املستوى السابق سنوات دراسية 3 − حجم التعلم 

يمتلك معرفة أساسية بالحقائق واملبادئ واملفاهيم والعمليات والنظريات   املعارف

 . املنهيفي مجال التعلم واملجال 

 يمتلك مهارات إدراكية وعملية عامة تمكنه من:  .1 املهارات 

اختيار اإلجراءات واألساليب واألدوات املناسبة واستخدمها إلنجاز   -

 . مهام روتينية

مسبق ملشاكل مألوفة وفي بعض تقديم حلول معروفة له بشكل   -

 األحيان غير مألوفة.

 يمتلك مهارات التعلم ضمن سياق منظم.  .2

مهارات تواصل أساسية لتبادل املعلومات واملعرفة األساسية مع   .3

 اآلخرين. 

أو   الكفايات  منفردا  مهام  تنفيذ  في  باستقاللية  ومهاراته  معارفه  استخدام  يمكنه 

إصدار   ويمكنه  فريق،  يمكنه  ضمن  كما  القرارات،  بعض  واتخاذ  أحكام 

تحمل مسؤولية محدودة في نطاق ضيق، وذلك تحت توجيه في بيئة عمل 

 أو بيئة تعلم مستقرة. 

 يمكنه االلتحاق باملستوى الرابع )شهادة التعليم العالي(. - يؤهل لاللتحاق باملستويات 

 املشارك(.املتوسط/    / يمكنه االلتحاق باملستوى الخامس )الدبلوم -

 يمكنه االلتحاق باملستوى السادس )الدبلوم / الدبلوم املتقدم(. -

 يمكنه االلتحاق باملستوى السابع )البكالوريوس(.  -
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 يمكنه االلتحاق باملستوى الثامن )دكتور صيدلي(. -

 يمكنه االلتحاق باملستوى العاشر )بكالوريوس الطب(. -
 

 الرابع املستوى 

  تعليم عالي.شهادة  - املؤهالت الشائعة 
 

ــــــهــادة الثــانويــة  - املستوى السابق املؤهل له ــــــهــادة الثــانويــة أو الشـــــــ ــــــتوى الثــالــث )الشـــــــ املســـــــ

 التخصصية(.

 .املؤهل له بعد املستوى السابق ساعة معتمدة 30 - حجم التعلم 

مـعـرفـــــــة   املعارف والـنـظـريـــــــات  عـــــــامـــــــة  يـمـتـلـــــــك  واملـفـــــــاهـيـم  واملـبـــــــادئ  بـــــــالـحـقـــــــائـق 

 .املنهيأو املجال و / العملية في نطاق واسع في مجال التعلم واملمارسات  

 تمكنه من: عامة يمتلك مهارات إدراكية وعملية  .1 املهارات 

واألدوات   - األساليب  من  متنوعة  مجموعة  وتطبيق  اختيار 

 روتينية. والوسائل إلنجاز مهام روتينية وأحيانا غير  

 تقديم حلول ملشاكل مألوفة وفي بعض األحيان غير مألوفة. -

 يمتلك مهارات التعلم املستمر. .2

 . مهارات تواصل لتبادل املعلومات واملعرفة مع اآلخرين .3

يمكنه استخدام معارفه ومهاراته باستقاللية في تنفيذ مهام منفردا أو   الكفايات 

رارات، كما يمكنه تحمل  ضمن فريق، ويمكنه إصدار أحكام واتخاذ الق 

تعلم  بيئة  أو  عمل  بيئة  في  توجيه  تحت  وذلك  محدودة،  مسؤولية 

 مستقرة أو متغيرة أحيانا.

 يمكنه االلتحاق باملستوى الخامس )الدبلوم املتوسط(.  - باملستويات يؤهل لاللتحاق 

 يمكنه االلتحاق باملستوى السادس )الدبلوم(. -

 السابع )البكالوريوس(. يمكنه االلتحاق باملستوى  -

 يمكنه االلتحاق باملستوى العاشر )بكالوريوس الطب(. -
 

 الخامس  املستوى 

 الدبلوم املشارك. - الدبلوم املتوسط. - املؤهالت الشائعة 
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ــــــهادة الثانوية   - املستوى السابق املؤهل له ــــــهادة الثانوية أو الشـــــــ ــــــتوى الثالث )الشـــــــ املســـــــ

 التخصصية(.

 )شهادة التعليم العالي(.املستوى الرابع   -

املستوى    60 - حجم التعلم  من  بالبرنامج  االلتحاق  عند  معتمدة  ساعة 

 الثالث. 

املستوى    30 - من  بالبرنامج  االلتحاق  عند  معتمدة  ساعة 

 الرابع. 

النظرية   املعارف بالجوانب  واسعة  معرفة  في واملمارسات  يمتلك  العملية 

 .املنهياملجال  أو و/ نطاق أوسع في مجال التعلم  

 يمتلك مهارات إدراكية وعملية ضمن نطاق واسع تمكنه من: .1 املهارات 

واألدوات   - األساليب  من  متنوعة  مجموعة  وتطبيق  اختيار 

 
ً
 . والوسائل إلنجاز مهام معقدة أحيانا

 تقديم حلول ملشاكل مألوفة وغير مألوفة.  -

 مهارات التعلم املستمر.يمتلك  .2

 يمتلك مهارات اتصال تمكنه من نقل املعارف واملهارات لآلخرين.  .3

  الكفايات 
ً
أو    يمكنه استخدام معارفه ومهاراته باستقاللية في تنفيذ مهام معقدة نسبيا منفردا

ضمن فريق، ويمكنه إصدار أحكام واتخاذ القرارات، كما يمكنه تحمل مسؤولية  

 
ً
بتولي زمام األمور، وذلك تحت توجيه في بيئة عمل أو بيئة    تصرفاته، واملبادرة أحيانا

 تعلم مستقرة أو متغيرة. 

 يمكنه االلتحاق باملستوى السادس )الدبلوم(. - باملستوياتلاللتحاق  يؤهل  

 االلتحاق باملستوى السابع )البكالوريوس(. يمكنه  -

  

 السادس  املستوى 

 الدبلوم املتقدم. - الدبلوم.  - املؤهالت الشائعة 
 

ــة  - املستوى السابق املؤهل له ــانويــ الثــ ــادة  ــهــ ــــ ــة أو الشـــــــ ــانويــ الثــ ــادة  ــهــ ــــ ــالــــث )الشـــــــ الثــ ــــــتوى  املســـــــ

 التخصصية(.

 املستوى الرابع )شهادة التعليم العالي(. -
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 )الدبلوم املتوسط(. املستوى الخامس   -

املستوى    90 - حجم التعلم  من  بالبرنامج  االلتحاق  عند  معتمدة  ساعة 

 الثالث. 

املستوى    60 - من  بالبرنامج  االلتحاق  عند  معتمدة  ساعة 

 الرابع. 

املستوى    30 - من  بالبرنامج  االلتحاق  عند  معتمدة  ساعة 

 الخامس. 

ــــــــات  يمتلـــك معرفـــة واســـــــــــــعـــة وعميقـــة بـــالجوانـــب النظريـــة   املعارف واملمـــارســـــــ

 .املنهياملجال    أوو /  العملية في نطاق أوسع في مجال التعلم 

يمتلك مهارات إدراكية وعملية متطورة ضمن نطاق واسع   .1 املهارات 

 تمكنه من: 

والوسائل   - واألدوات  األساليب  من  متنوعة  مجموعة  وتطبيق  اختيار 

 معقدة. إلنجاز مهام  

 تقديم حلول ملشاكل مألوفة وغير مألوفة ومعقدة أحيانا.  -

 يمتلك مهارات التعلم املستمر. .2

 يمتلك مهارات اتصال تمكنه من نقل املعارف واملهارات لآلخرين.  .3

يمكنه استخدام معارفه ومهاراته باستقاللية في تنفيذ مهام معقدة،   الكفايات 

القرارات، كما يمكنه تحمل مسؤولية  ويمكنه إصدار أحكام واتخاذ 

لهم،   املشورة  وتقديم  محددة،  مهام  لتنفيذ  صغير  فريق  قيادة 

واملبادرة بتولي زمام األمور، وذلك في بيئة عمل أو بيئة تعلم مستقرة  

 أو متغيرة. 

 يمكنه االلتحاق باملستوى السابع )البكالوريوس(.  - باملستويات يؤهل لاللتحاق 
 

 

 السابع  املستوى 
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املؤهالت  

 الشائعة

 بكالوريوس. -

 بكالوريوس العلوم. -

 بكالوريوس اآلداب.  -

 بكالوريوس التربية.  -

 أمني/شرطي  عسكري/  بكالوريوس -

 بكالوريوس الهندسة. -

 بكالوريوس التكنولوجيا.  -

 بكالوريوس التمريض. -

 

 

 
ــتــــــــــوى    املســـــــــــــــــــ

الســـــــــــــــــــــــــابــــــــــــــق  

 املؤهل له

 الشهادة الثانوية التخصصية(.املستوى الثالث )الشهادة الثانوية أو  -

 املستوى الرابع )شهادة التعليم العالي(. -

 املستوى الخامس )الدبلوم املتوسط/ الدبلوم املشارك(.  -

 املستوى السادس )الدبلوم(. -

 ساعة معتمدة عند االلتحاق بالبرنامج من املستوى الثالث.  120 - حجم التعلم 

 بالبرنامج من املستوى الرابع. ساعة معتمدة عند االلتحاق  90 -

 ساعة معتمدة عند االلتحاق بالبرنامج من املستوى الخامس.  60 -

 ساعة معتمدة عند االلتحاق بالبرنامج من املستوى السادس.  30 -

  أو و /  العملية في مجموعة متنوعة من مجاالت التعلم  واملمارسات  متكاملة بالجوانب النظرية  معرفة  يمتلك   املعارف

 . املهنية املجاالت  

 يمتلك مهارات إدراكية وعملية متقدمة تمكنه من:  .1 املهارات 

 تحليل وتقييم النظريات واملعلومات في مجاالت متعددة.  -

متنوعة   - مهام  إلنجاز  واألدوات  التقنيات  من  واسعة  مجموعة  وتطبيق  اختيار 

 ومعقدة. 

تحليل وتقييم املشاكل النظرية أو العملية غير املألوفة واملعقدة وتقديم حلول   -

 مالئمة ومقنعة. 

 يمتلك مهارات التعلم املستمر. .2

 يمتلك مهارات اتصال متقدمة تمكنه من نقل املعارف واملهارات لآلخرين.  .3

معقدة،   الكفايات  مهام  تنفيذ  في  باستقاللية  ومهاراته  معارفه  استخدام  إصدار يمكنه  ويمكنه 

أحكام واتخاذ القرارات، كما يمكنه تحمل مسؤولية قيادة فريق لتنفيذ مهام متنوعة، 

وتقديم املشورة لهم ولآلخرين، واملبادرة بتولي زمام األمور، وذلك في بيئة عمل أو بيئة تعلم 

 تتطلب إدارة ذاتية. 
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يؤهل  

لاللتحاق  

 باملستويات 

 الثامن )دبلوم الدراسات العليا(.يمكنه االلتحاق باملستوى  -

 يمكنه االلتحاق باملستوى التاسع )املاجستير(. -

 يمكنه االلتحاق باملستوى العاشر )بكالوريوس الطب، دكتور القانون(. -
 

 الثامن  املستوى 

 .دكتور صيدلي - دبلوم الدراسات العليا.  - املؤهالت الشائعة 
 

الســــــــــــــــــابــق   ــتــوى  املســـــــــــ

 املؤهل له

ــية(،  املســـتوى   - ــهادة الثانوية التخصـــصـ ــهادة الثانوية أو الشـ الثالث )الشـ

 .لاللتحاق بمؤهل دكتور صيدلي

 لاللتحاق بدبلوم الدراسات العليا.  املستوى السابع )البكالوريوس( -

ساعة معتمدة عند االلتحاق بمؤهل دكتور صيدلي من املستوى    150 - حجم التعلم 

 الثالث. 

املستوى    من  الدراسات العليابدبلوم  عند االلتحاق    ساعة معتمدة  30 -

 . السابع

  يمتلك معرفة متقدمة   املعارف
ً
 تفصـــــــــيليا

ً
العملية  واملمارســـــــــات  بالجوانب النظرية  وفهما

 في واحد أو أكثر من املجاالت املتخصصة.

 يمتلك مهارات إدراكية وعملية متقدمة تمكنه من:  .1 املهارات 

 النظريات واملمارسات املالئمة. التقييم واملفاضلة بين  -

 تطبيق مجموعة شاملة من التقنيات إلنجاز مهام معقدة. -

ــة   - ــألوفـ ــة غير مـ ــة أو عمليـ ـــــــــاكـــل نظريـ ــار وتقييم وتقـــديم حلول ملشـــــــ اختيـ

 ومعقدة.

موجه أو القيام بنشاط فني أو منهي بحث  يمتلك مهارات متقدمة إلجراء   .2

 املنهي.متقدم في مجال الدراسة أو املجال 

 يمتلك مهارات متقدمة للتعلم املستمر. .3

توصيل القضايا  نقل املعارف و يمتلك مهارات اتصال متقدمة تمكنه من   .4

 املهنية والحلول لألقران وغير املختصين.
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يمكنه استخدام معارفه ومهاراته باستقاللية في تنفيذ مهام معقدة، ويمكنه إصدار أحكام واتخاذ   الكفايات 

يمكنه تحمل مسؤولية قيادة فريق لتنفيذ مهام متنوعة، وتقديم املشورة لهم    القرارات، كما 

ولآلخرين، واملبادرة بتولي زمام األمور، باإلضافة لقدرته على التكيف، وذلك في أي بيئة عمل أو بيئة  

 .تعلم 

يؤهل لاللتحاق  

 املستويات ب

 يمكنه االلتحاق باملستوى التاسع )املاجستير(. -

 

 

 

 

 

 

 

 التاسع  املستوى 

 ماجستير. - املؤهالت الشائعة 

 ماجستير اآلداب. -

 ماجستير العلوم. -

  ماجستير التربية. -

 . ماجستير التمريض -

 .ماجستير إدارة -

 منهي  ماجستير تنفيذي/ -

 
الســــــــــــــــــابــق   املســـــــــــــتــوى 

 املؤهل له

 املستوى السابع )البكالوريوس(. -

 املستوى الثامن )دبلوم الدراسات العليا(.  -

 عند االلتحاق بالبرنامج من املستوى السابع.   ساعة معتمدة 30 - التعلم حجم 

 ساعة معتمدة عند االلتحاق بالبرنامج من املستوى الثامن.  15 -

ـــــاليب البحث   املعارف ـــــة بالجوانب النظرية وأســـــــ ـــــصـــــــ ـــــاملة ومتخصـــــــ يمتلك معرفة شـــــــ

ــات    وأو/  وتقنيــــات التجريــــد  العلمي   ـــــــ في واحــــد أو أكثر من  العمليــــة  املمــــارســـــــ

 املجاالت املتخصصة.
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 يمتلك مهارات إدراكية وعملية وتقنية متخصصة تمكنه من: .1 املهارات 

 مهام معقدة.استقصاء وتحليل وتوليف وتقييم املعلومات إلنجاز  -

ــاكـــل نظريـــة أو عمليـــة غير مـــألوفـــة ومعقـــدة   - ــــــ ــــــف مشـــــــ تحـــديـــد ووصـــــــ

 واختيار وتقييم وتقديم حلول لها.

املهنيــــــة   .2 أو  البحثيــــــة  ــــاريع  ــــــــ املشـــــــ لتطوير  متقــــــدمــــــة  مهــــــارات  يمتلــــــك 

ــــاليب النوعية أو الكمية في  ــــعة من األســـــــ ــــتخدام مجموعة واســـــــ باســـــــ

 سياقات متغيرة وغير مألوفة.

 للتعلم املستمر.يمتلك مهارات متقدمة  .3

يمتلك مهارات اتصال متقدمة تمكنه من نقل املعرفة القائمة على   .4

و  املختصين،  وغير  لألقران  والخبرة  توضيح  البحوث  على  القدرة 

تقديم حجج مقنعة عند مناقشة القضايا املهنية والعلمية  األفكار و 

 مع املختصين وغير املختصين.

ومهاراته باستقاللية في تنفيذ مهام معقدة، ويمكنه إصدار أحكام  يمكنه استخدام معارفه   الكفايات 

واتخاذ القرارات، كما يمكنه تحمل مسؤولية قيادة فريق لتنفيذ مجموعة واسعة من املهام  

املتنوعة، وتقديم املشورة لهم ولآلخرين كخبير، واملبادرة بتولي زمام األمور، باإلضافة لقدرته  

 ئة عمل أو بيئة تعلم. على التكيف، وذلك في أي بي 

ــتـــــــحـــــــاق   لـــــــاللـــــ يـــــــؤهـــــــل 

 باملستويات

 (.املهنية يمكنه االلتحاق باملستوى العاشر )الدكتوراه -

 يمكنه االلتحاق باملستوى الحادي عشر )الدكتوراه(. -
 

 العاشر  املستوى 

 دكتور القانون  - تنفيذية /  دكتوراه مهنية - املؤهالت الشائعة 

 بكالوريوس الطب  -
 

الســــــــــابق  املســــــــــتوى  

 املؤهل له

لاللتحاق   - التخصصية(،  الثانوية  الشهادة  أو  الثانوية  )الشهادة  الثالث  املستوى 

 بكالوريوس الطب. ب 

 بكالوريوس الطب. املستوى الرابع )شهادة التعليم العالي(، لاللتحاق ب  -

دكتور  أو    بكالوريوس الطباملستوى السابع )البكالوريوس(، لاللتحاق ب -

 القانون. 
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املاجستير / املاجستير املنهي أو التنفيذي( بأحد مؤهالت  )  التاسعاملستوى   -

 الدكتوراه املهنية أو التنفيذية.

االلتحاق    170 - حجم التعلم  عند  معتمدة  الطبساعة  املستوى    ببكالوريوس  من 

 الثالث. 

االلتحاق    140 - عند  معتمدة  الطبساعة  املستوى    ببكالوريوس  من 

 الرابع. 

القانون   ببكالوريوس الطبساعة معتمدة عند االلتحاق    60 -   أو دكتور 

 من املستوى السابع. 

معتمدة  60 - أو    ساعة  املهنية  الدكتوراه  مؤهالت  بأحد  االلتحاق  عند 

 التنفيذية من املستوى التاسع. 

العلمي  املعارف البحث  وأساليب  النظرية  بالجوانب  ومتخصصة  شاملة  معرفة  يمتلك 

العملية في مجال منهي للممارسات    معرفة شاملة وفهم عميقو   ،وتقنيات التجريد

 محدد. 

 يمتلك مهارات إدراكية وعملية وتقنية متخصصة تمكنه من:  .1 املهارات 

أو   - تعريف املعلومات إلنجاز مهام  استقصاء وتحليل وتوليف وتقييم وإعادة صياغة 

 معقدة. 

مألوفة   - غير  عملية  ملشاكل  منهجي،  بشكل  والتقييم  الناقد،  التفكير 

 ومعقدة في مجاالت املمارسة املهنية وتطوير حلول مبتكرة لها. 

يمتلك مهارات متقدمة لتطوير املشاريع البحثية أو املهنية باستخدام مجموعة واسعة   .2

 كمية في سياقات متغيرة وغير مألوفة. من األساليب النوعية أو ال 

 يمتلك مهارات متقدمة للتعلم املستمر. .3

لألقران   .4 والخبرة  املعرفة  نقل  من  تمكنه  متقدمة  اتصال  مهارات  يمتلك 

وغير املختصين، والقدرة على توضيح األفكار وتقديم حجج مقنعة عند  

 مناقشة القضايا املهنية والعلمية مع املختصين وغير املختصين.
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ويمكنه   الكفايات  معقدة،  مهام  تنفيذ  في  باستقاللية  ومهاراته  معارفه  استخدام  يمكنه 

إصدار أحكام واتخاذ القرارات، كما يمكنه تحمل مسؤولية قيادة فريق لتنفيذ  

أو   كخبير  ولآلخرين  لهم  املشورة  وتقديم  املتنوعة،  املهام  من  واسعة  مجموعة 

زمام   بتولي  واملبادرة  محترف،  على  ممارس  العالية  لقدرته  باإلضافة  األمور، 

 التكيف، وذلك في أي بيئة عمل.

يؤهل لاللتحاق  

 باملستويات 

 )الدكتوراه(. الحادي عشريمكنه االلتحاق باملستوى  -

 تعتبر بعض املؤهالت في هذا املستوى مؤهالت نهائية.  -
 

 الحادي عشر  املستوى 

  دكتوراه الفلسفة.  - املؤهالت الشائعة 
 

املســــــــــــتوى الســــــــــــابق  

 املؤهل له

 املستوى التاسع )املاجستير(. -

 املستوى العاشر )دكتور القانون(  -

 بعد أي من املستويات السابقة املؤهلة له. ساعة معتمدة 60 - حجم التعلم 

النظرية املعارف بالجوانب  ومنةجية  ومتخصصة  شاملة  معرفة      ،يمتلك 
ً
عميقا  

ً
وفهما

معرفة  أو  و /  في صدارة مجال أكاديمي،    والتحقق األكاديميألساليب البحث العلمي  

 شاملة 
ً
 عميقا

ً
 العملية في مجال منهي محدد.للممارسات  وفهما

 يمتلك مهارات إدراكية وعملية وتقنية خبيرة ومتخصصة تمكنه من:  .1 املهارات 

استقصاء وتحليل وتوليف وتقييم وإعادة صياغة أو تعريف املعلومات   -

 معقدة. إلنجاز مهام  

الن - غير  االتفكير  عملية  أو  نظرية  ملشاكل  منهجي،  بشكل  والتقييم  قد، 

مألوفة ومعقدة في مجاالت البحوث املتقدمة أو املمارسة املهنية وتطوير  

 حلول مبتكرة لها. 

منةجيات   .2 وتطبيق  وتكييف  وتقييم  لتوليف  متقدمة  مهارات  يمتلك 

ت وإعادة  إلى  لإلضافة  أو  جديدة  معارف  لخلق  أو  البحث  معرفة  عريف 

 ممارسة مهنية قائمة. 

توصيل وترويج  نقل املعارف و يمتلك مهارات اتصال متقدمة تمكنه من   .3

وغير   للمختصين  وفعال  واضح  بشكل  جديدة  واستنتاجات  أفكار 

 املختصين.
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ويمكنه   الكفايات  معقدة،  مهام  تنفيذ  في  باستقاللية  ومهاراته  معارفه  استخدام  يمكنه 

واتخاذ القرارات، كما يمكنه تحمل مسؤولية قيادة فريق لتنفيذ  إصدار أحكام  

أو   كخبير  ولآلخرين  لهم  املشورة  وتقديم  املتنوعة،  املهام  من  واسعة  مجموعة 

باحث، واملبادرة بتولي زمام األمور، باإلضافة لقدرته العالية على التكيف، وذلك  

 في أي بيئة عمل أو بيئة تعلم.

يؤهل لاللتحاق  

 ات باملستوي

 ال يوجد مستوى أعلى. -
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الوطني للمؤهالت   مصطلحات اإلطار  ( 1) حق رقم مل  

للمؤهالت الوطني  إلزامية:  (National Qualifications Framework)   اإلطار  مرجعية  تحديد  ل،  أداة 

  ،تدرج مستويات التعلمحسب الوطنية وتصنيف وتنظيم املؤهالت 
 
 عد وفق معايير محددة. أ

 ن متشهادة  :  (Qualification)  املؤهل
ً
بنجاح  منها بأنه قد أنجز    ح للشخص من جهة مخولة بذلك، اعترافا

 
ً
 محددة. وأدوات قياس ملعايير    مخرجات التعلم بما تضمه من معارف ومهارات وكفايات، وفقا

تم تحديد كل منها بمجموعة فريدة من    يات عشر مستو أحد  سلسلة من    ضمن  واحد  (: Level) املستوى 

املتوقع   التعلم  ترتيًبا تصاعدًيا يعكس تعقيد واتساع مخرجات  في كل  إاملحددات الوصفية، مرتبة  نجازها 

 مستوى. 

عبارات تحدد ما يتوقع من املتعلم أن يعرفه ويفهمه ويمكنه  :  (Learning Outcomes) مخرجات التعلم

. وفي كل مستوى يتم وصف املخرجات في ثالثة مجاالت رئيسية هي  عملية التعلم بنجاحالقيام به عند إكمال  

 املعارف واملهارات والكفايات. 

إطار  ضمن  الوصف الذي يبين اإلنجاز التعليمي عند مستوى معين    (:Level Descriptor) واصفة املستوى 

ومعايير  ل املعارف واملهارات والكفايات(  )التي تشماملؤهالت وهي بمثابة مؤشر واسع ألنواع مخرجات التعلم  

 التقييم املناسبة للمؤهالت عند هذا املستوى. 

وتوصف عادة بأنها مجموعة الحقائق    ،: ناتج فهم املعلومات من خالل عملية التعلم(Knowledge)  املعارف

 واملفاهيم والنظريات واملمارسات املرتبطة بمجال عمل أو دراسة معينة.  

القدرة على القيام بأمر ما. وتم في اإلطار التركيز على املهارات اإلدراكية، واملهارات العملية،    (:Skills)ٍ  املهارات

 .باإلضافة ملهارات التواصل واالتصال مع اآلخرين

( اإلدراكية  والتفكير  (:  Cognitive Skillsاملهارات  التعلم  مثل  متنوعة  عقلية  مهام  ممارسة  على  القدرة 

 واإلدراك. 

 القدرة على ممارسة مهام يدوية واستخدام املواد واألدوات املتنوعة.  (: Practical Skillsاملهارات العملية )

 

الشخصية  :  (Competencies) الكفايات والقدرات  واملهارات  املعارف  استعمال  على  املبرهنة  القدرة 

واملهنيةاجتمواال  الذاتية  التطوير  ومجاالت  والدراسة  العمل  مجاالت  في  وسياقات  عية  نطاقات  ضمن   ،

 مختلفة. 
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التعلم  (Volume of Learning)   حجم 
ّ
يتطل الذي  للوقت  كمي  مؤشر  لتحقيق  :  املتوسط  في  املتعلم  به 

 ويمكن أن يتم احتسابه بالساعات املعتمدة، أو السنوات.  مخرجات التعلم.

   50:  (Credit)  الساعة املعتمدة
ً
لوجه باإلضافة لساعتين من التعلم الفردي ملدة    دقيقة من التدريس وجها

 عشر    15
ً
. ويمكن احتسابها كذلك من خالل أنماط أخرى من التعليم باإلضافة للنمط التقليدي  أسبوعيا

 من املحاضرات وجها لوجه. 

يات  التعليم الذي يعنى بتزويد املتعلم باملعارف واملهارات والكفا  (:Technical Educationالتعليم املنهي ) 

 الالزمة لوظيفة أو وظائف محددة.

عنى بتزويــد املتعلم بمعــارف ومهــارات وكفــايــات  التعليم الــذي ي    (:Vocational Educationالتعليم التقني )

 تقنية وتطبيقية.

 التعليم املتخصص في فرع من فروع املعرفة. (:Specialized Educationالتعليم التخصص ي )

منح في مجال أكاديمي محدد.  (:Terminal Degreesمؤهالت نهائية )  أعلى مؤهل ي 
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