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 مقدمة -1

أدى النمو المطرد والتنوع في نظام التعليم العالي إلى زيادة الحاجة إلى التأكد من وجود فهم 

لحاصلين على مؤهالت علمية من التي يطورها الطالب اللمعرفة والمهارات واضح ومشترك 

حيث يجب أن يكونوا واثقين مما سيتعلمونه وما  ،مؤسسات تعليمية مختلفة. وهذا مهم للطالب

ألولياء األمور الذين يدعمون الطالب سيستطيعون عمله عند إكمال برامجهم، وهو مهم كذلك 

ذين يحتاجون ألن يعتمدوا خالل تلك العملية، ومهم أيضا  ألصحاب العمل ولزمالئهم المهنيين ال

على قدرات أولئك الذين سيعملون معهم. وبينما قد ترغب بعض المؤسسات في تنمية مهارات 

فمن المهم أن  -وينبغي تشجيعهم على ذلك –خاصة لدى طالبها تفوق الحد األدنى المطلوب 

بغض  ،تج التعلممن نوا ع  ــ  ى المتوقستو  تطور كُل البرامج التي تحمل نفس مسمى المؤهل المُ 

 النظر عن المؤسسة التعليمية التي تمت فيها الدراسة.  

 

ولقد زادت العولمة من الحاجة إلى فهم مشترك لما هو متوقع من كل مستوى من المستويات 

ادت أعداد الخريجين الذين يسافرون للخارج إلكمال دراستهم أو للعمل دزوا ،المختلفة للمؤهالت

وتعمل الشركات الكبيرة في بيئة عالمية  .بيئة عالميةريع التطويرية في مجال البحث و المشافي 

يا ، وال بد من أن يثق الخريجون معال وتحرص على التأكد من أن لدى موظفيها مهاراٍت منافسةٍ 

م. وقد أدت هذه الضغوط إلى انتشار بأن مؤهالتهم سيُعترف بها في أي مكان يسافرون له في العال

ستجيب بنفس العالم، وال بد للمملكة العربية السعودية أن تفي أنحاء كثيرة من  ر المؤهالتـُ طأُ 

 .  الطريقة

 

توقعات التعلم الخاصة بالمؤهالت لما هو أبعد بكثير من مجرد اكتساب المعرفة. فقد ترمي و

  نواتج التعلم. لمدى أوسع منحاجة ملحة أن هناك أقطار العالم شتى أوضحت دراسات عديدة من 

مثل األمانة والموثوقية، والقدرة على العمل بفعالية في مجموعات  شخصيةِّ ال سماتِّ الشمل هذه وت

من مهارات التفكير وحل المشكالت، والقدرة على  ةواسعومجموعة والقدرة على القيادة، 

المشكالت الجديدة  استقصاءأنواع مختلفة من الجمهور بشكل فعال، والقدرة على مع  تواصلال

وااللتزام بالتعلم مدى الحياة لجعل معلومات، متنوعة للباستخدام مصادر توقعة وغير الم

 للمعارف الجديدة في مجاالتهم. جدا   الخريجين أقدر على مواكبة التطورات السريعة

 

وتطرح هذه التوقعات تحديات جديدة وصعبة لمؤسسات التعليم لما بعد الثانوي. فطرائق التدريس 

 وأالتي ينطوي الكثير منها على اتجاهات  لتطوير هذا المدى من القدرات التقليدية ليست كافية

تقدم تلك البرامج.  عادات سلوكية التي تتأثر بعوامل كثيرة خارجة عن سيطرة المؤسسات التي

بطريقة تحقق م تصميم البرامج بشرط أن يتالمؤسسات التعليمية فرقا  كبيرا   ث  ويمكن أن تحدِّ 

تخطيط استراتيجيات تعليم  وأن يتممجموعة واسعة من نواتج التعلم،  فيأقصى تأثير ممكن 

بة أثر هذه وأن يتم مراقأنشطة البرنامج األخرى، في وإدراجها في المقررات و مناسبة

. ولقد تم اختيار تصنيفات أو مجاالت نواتج التعلم التي بشكل مستمروتعزيزها  االستراتيجيات

المعارف والنظريات عن مدى نواتج تتماشى مع أحدث  بحيثوصفت في أطار المؤهالت هذا 

العامة حول كيفية  المباديء معأيضا   ولتتماشى  التعلم التي ينبغي تطويرها في الدراسات العليا، 

وقد صممت نماذج توصيف كل من البرنامج والمقرر   .أكثر فعاليةتعلم هذه النواتج بشكل 

 لنتائج.لتساعد في تخطيط البرنامج لتحقيق هذه ا

 

صمم نظاُم ضمان الجودة و االعتماد األكاديمي في المملكة العربية السعودية ليضمن أن وقد 

 تكون جودة التعليم العالي في المملكة مساوية ألعلى المعايير العالمية، وأن يُعرف بذلك بشكلٍ 
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وطني للمؤهالتِّ اإلطار ال في األوساط األكاديمية والمهنية على الصعيد العالمي. ويُعد   واسعٍ 

تعلم الطلبة في المملكة  نواتجعنصرا  مهما  في هذا النظام. وهو يهدف إلى ضمان اتساق معايير 

بغض النظر عن المؤسسة التي درس بها الطالب، كما يهدف لضمان تكافؤ هذه المعاييرِّ مع 

سيساعد اإلطار التعليم العالي في شتى أنحاء العالم. و مؤسساتُ معايير الشهادات التي تمنحها 

 الوطني للمؤهالت في إيجاد نقاط مقارنة مالئمة للمعايير األكاديمية لتسترشد بها المؤسساتُ 

 المشاركون فيون ـ  في عمليات التخطيط والمراجعة الذاتية، والمراجعون الخارجي التعليميةُ 

و قدرات  اتِّ في فهم مهار ،التوظيف المؤسسية، وجهاتُ  اعتماد البرامج والمراجعاتِّ  عملياتِّ 

 الخريجين الذين قد يعينونهم. 

 

تؤدي إلى اكتساب  ال ينبغي أنإن البرامج التي يتم تطويرها وفقا  لهذا اإلطار الوطني للمؤهالت 

المعارف والمهارات العامة والخبرات المهنية المرتبطة عادة بالدراسات المؤدية لشهادات 

يجب أن تشتمل على  المعارف و المهارات المهنيةِّ مساوية في كافة أنحاء العالم فحسب، بل إنها 

السياسات التربوية  ستعك وأن ،في المملكة العربية السعودية يةمهنالممارسة لل الالزمةالمحددة 

 الثقافية الخاصة بهذه البالد. ألعرافوا

 

عمل ما هو أكثر من مجرد استرجاع المعلومات. الشخص المتعلم قادرا  على  ويجب أن يكون

القدرة على  و، وااللتزام بذلك التعلم مدى الحياةعلى جب أن يكون لدى الخريجين القدرة وي

التواصلِّ الفع الِّ بما في ذلك االستخدام المناسب و الكفء لتقنيةِّ المعلومات، والقدرة على المبادرةِّ 

ية والجماعية. و يصف اإلطارُ  ن المعرفة م المتوقعةِّ  المتزايدةِّ  المستوياتِّ  في األنشطة الفردِّ

والمهارات في هذه المجاالت لكل مؤهل. ويتطلب تطوير هذه الخصائص استخدام طرائق تعليم 

تأخذ الطلبة آلفاق أبعد من مجرد اكتساب المعارف والمهارات و تركز على استخدامها في 

 مواقف عملية وبشكل مستمر.   

 

 العناصر الرئيسة لإلطار الوطني للمؤهالت -2

 :هيلتي بُني عليها اإلطار الوطني للمؤهالت العناصر الرئيسة ا

 

ْصف المتطلبات الفكرية بمسميات المؤهالت  تمستويات وربطقمت الرُ : المستويات  متزايدةاللو 

 العليا.  العلميةمن الطلبة كلما تقدموا في درجاتهم المتوق عةِّ  الت علم تعقيداتو

 

ْصف مقدار ا نقاطهي و: المعتمدة ساعاتال المت وق ع الجتياز أ و حجمِّ التعلم  لجهدمخص صْه لو 

نة للبرنامج. قرر معين أ و أيمأو درجة تعليمية   وحدة دراسية من الوحداتِّ المكو 

 

 البرنامج التعليمي ت طويرها. تهدفم التي يسالتعلنواتج ألنواعِّ  الواسعة فئات: المجاالت التعلُّم

 

 لمؤهالت:إطار ا وفيما يلي توضيح لكيفية استخدام هذه العناصرِّ في

 

 المستويات: 2-1

التعليمِّ  تمامإفي  وهو النجاح عند مستوى االلتحاق بالتعليم العالي،لمؤهالت ي ْبدأُ اإلطار الوطني ل

ما بعد درجة الدكتوراه  دراساتال يتضمن اإلطار  ، ويتدرجِّ إلى درجة الدكتوراه. والثانويِّ 

مسميات متعارف عليه لمثل هذه البرامجِّ و تضمن اإلشارة  لما هو ي هو لكن ،والدرجات الفخرية

 الدرجات.
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 على النحو التالي: و المستويات في اإلطار

 التعليم الثانوي تمامااللتحاق: إ 

  :المتوسطالجامعي الدبلوم المستوى األول  

  :دبلوم الالمستوي الثاني 

  :بكالوريوسالالمستوى الثالث 

  :عاليالدبلوم الالمستوى الرابع 

 ماجستيرالامس: المستوى الخ 

  :دكتوراهالالمستوى السادس 

  
على د بوصفه مستوى منفصال ، إال أنه يمكن أن يطلق حد  لم يُ مسمى "دبلوم متقدم" :  بالرغم من أن 1 )مالحظة

 (90) لبرنامج عن تسعينالساعات المعتمدة لبشرط أال يقل عدد  ،لبرامج التي تقع بين المستويين الثاني والثالثا

أو  ،كليث سنوات دراسية بنظام التفر  الال يقل عن ثال ما و أن يستغرق اجتيازهسية في التعليم العالي ساعة درا

 ما يعادلها.

: واألسماء البديلة للدبلوم العالي التي يمكن استخدامها هي: دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات 2مالحظة 

 .(فوق الجامعية

 

في أي مستوى دراسي ال يعنى بالضرورة أن الشخص مؤهل  بشكل مناسبالدراسة  تمامإ و

قد تتضمن الحصول  لتحاق بكل مستوىاال شروط ، وذلك ألنلالنتقال للدراسة في المستوى التالي

لتضمن أن لدى أخرى أي محكات على معدل تراكمي معين في المستوى الذي يسبقه أو 

راساتِّ المت ا  فرصالمتقدمين  للحصول  مقد مةِّ واألكثر صعوبة، والتي تؤهلهمعقولة للنجاح في الدِّ

  أعلى. تعلى مؤهال

 

 :الساعات المعتمدة 2-2

مؤشرا  لكميةة الةتعلم  عد  يُ الساعات المعتمدة المحددة لكل مقرر أو برنامج دراسي النقاط أو إن عدد 

راسةة المتوقعة. والمعمول به في المملكة العربية السعودية هو ربط هذه التوقعات بعدد ساعات الد

ألغةرا  وفي أنشطة التعلم المختلفة )مثل المحاضرات، والدروس المساعدة، والمعامل(.  فعليةال

 لكميةةة التةةدريسبوصةةفها مقياسةةا  سةةاعة معتمةةدة  (15)ت ذقةةد أخةةفاإلطةةار الةةوطني للمةةؤهالت هةةذا 

دراسةي فةي مسةتويات المرحلةة الجامعيةةِّ فةي الفصةل الكليةا  والتعليم المتوقع عادة للطالب المنةتظم 

 . *ساعة معتمدة في السنة الدراسيةِّ ثالثين  (30)و

 

 فيتطلب الدبلومأما معتمدة، عن ثالثين ساعة  (30)المتوسط ما ال يقل الجامعي ويتطلب الدبلوم 

ما ال يقل عن كما تتطلب درجة البكالوريوس معتمدة )أو سنتين من الدراسة(، ستين ساعة ( 60)

مستويات الدراسات العليا فتتطلب دراسات إضافية مشتملة وأما  .ساعةمائة وعشرين ( 120)

( أربع وعشرين 24( أربع وعشرين ساعة معتمدة بعد البكالوريوس للدبلوم العالي، و )24على )

( ثالثين 30( اثنتي عشرة أو )12( تسع وثالثين ساعة معتمدة لدرجة الماجستير، و )39أو )

 .الرسالة أو تقرير المشروع الرئيسعلى حجم ساعة معتمدة لدرجة الدكتوراه، اعتمادا  

 

وأنماط التعلةيم المختلفةة قةد تةؤدي إلةى تغييةر  ،مقاييس تقريبية فقط للتعلم المتوقع  فهذه ،وعلى كل

واعتمةد  بشكل مكثةف على حضور المحاضرات مقرر دراسي اعتمد إذا  ،ذلك )على سبيل المثال

                                                 

دة: المحاضرة  يقة، يُحسب فيهاطري ـعتمد حساُب الساعات المعتمدة على  *  كٌل مما يلي بساعة واحدة معتم 

 يكون( خمسين دقيقة، أو عدد اثـنتين أو ثالث من الوحدات المعملية، أو الدروس المساعدة التي 50المكونة من )

 ( أسبوعا .15) خمسة عشر( خمسون دقيقة و تمتد على مدى فصل دراسي مكون من 50طول كل منها )
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معقةول لةن دة عدد ساعات االتصال إلى حد غيةر وزياعلى الواجبات والمشاريع. بشكل أكبر آخر 

السةةاعات  لعةةدد المحةةدد مةةنلكمةةا أن التطبيةةق المتشةةدد  ،يةةؤدي بالضةةرورة إلةةى المزيةةد مةةن الةةتعلم

وألغةةرا  هةةذا  اإلطةةار الةةوطني . (يعطةةي تقةةديرا  مبالغةةا  فيةةه لمقةةدار الةةتعلم المتوقةةعالمعتمةةدة قةةد 

األكةاديمي  عتمةادالللتقةويم واالهيئة الوطنيةة  هاجريالعتماد ومراجعات الجودة التي تاو للمؤهالت

 الذي يمكةن اعتمةاده للدراسةة فةي الفصةل الدراسةي الواحةد هةوفإن الحد األعلى للساعات المعتمدة 

    .( ساعة18)

 
 وتختلف الدول في تحديدها لمتطلبات الساعات المعتمدة للدراسة األكاديمية. 

ةْن أنظمةةِّ  ولمقارنةِّ المتطلباتِّ الدراسةية مةع الةدول ةُب أن يراعةى مةا هةو معمةول بةه مِّ األخةرىِّ ي جِّ

مائةة ( 120) فةي المملكةة المتحةدة تُخصةص ،الترقيم المستعملة في تلك الدول. فعلةى سةبيل المثةال

ةةطِّ كميةةة الةةتعلم للتعبيةةر عةةن الةةتعلم  نةةواتجنقطةةة معتمةةدة كمقيةةاس لوعشةةرون  المتوقةةع لطالةةب متوس ِّ

الةذي يعتمةد وفةي النظةامِّ األوروبةيِّ  .في مرحلة البكالوريوسة الواحدالمستوى في السنة الدراسية 

.  كاملة س ن ة دراسي ةما يساوي للتعبير عساعة معتمدة ستون  (60)تُخصص  على معادلة الساعات

سةعودية مملكةة العربيةة الفي الواليةات المتحةدة األمريكيةة مشةابه لةذلك المسةتخدم بالنظام الترقيم و

 واحةدة فةي المسةتوى الجةامعيال دراسةيةالسةنة للمعتمةدة سةاعة ثالثةون  (30)عةادة حتسب ـُ حيث ت

 .الكليبنظام التفر  

 

مةن  وقةدرات بةدال   شكل مهاراتٍ على التعلم  نواتجل العالم بالتعبير عن هتمام متزايد في كوهناك ا

 ، السةابق. في احتساب الساعات المحولة واالعتراف بالتعلم أكثر مرونة والفتراتِّ الزمنية للدراسةِّ

دعمها. إال أن اآلليات الالزمة لتطبيق هذه التوجهات على شكل نظام  يتموهذه التوجهات منطقية و

بعةد لتحةل  محةل  االعتمةاد علةى السةاعات المعتمةدة أو سةنوات  شامل لةم يةتم تطويرهةا بشةكل كةافٍ 

تضةمن يعلى ذلك، ال يزال وصف متطلبات الحصول على شةهادات علميةة معينةة  الدراسة. وبناء  

ع إلى عدد الساعات المعتمدة و عدد سنوات الدراسة المتوقعة عادة. و من المطلوب أن تةتم ورجال

عمليات مراجعةة الةزمالء مةن خةالل مةراجعين مسةتقلين لمراقبةة البةرامج وتحصةيل الطلبةة وذلةك 

 للتحقق من الحكم على مستويات )معايير( تحصيل الطلبة.

 

السةةاعات المعتمةةدة أو النقةةاط المعتمةةدة عةةدد )و الوريوسبةةرامج درجةةة البكةةو قةةد يختلةةف طةةول 

فإن البرنةامج الةذي  ،. فعلى سبيل المثالالتي تحمل نفس المسميات أو مسميات مشابهة (المحسوبة

ةةن واتٍ حتةى أو )أربةةع أو خمةةس قةةد يكةون البكةالوريوس  يةؤدي إلةةى الحصةول علةةى درجةةة ةةت  س   (سِّ

نأنجد في حين  .م المتوق عةاعتمادا  على  كميةِّ التع ل قةد فةي بةرامج أخةرى الدراسةِّ  ن فترة مماثلة مِّ

وهذا يكون فقط عندما تكون محتويةات  الماجستير،ولحصول على درجة البكالوريوس إلى اتؤدي 

 مبنيمسمى الدرجة العلمية فالمطلوب لتلك الدرجة. درجة الماجستير قد درست بالمستوى المتقدم 

 .فقط على الفترة الزمنية ، الالتعلم تعقيدعلى مستوى أ و 

 

. تدريب عمليميداني أو  فترات عملما تتضمن برامج التعليم العالي في الحقول المهنية  غالبا  و

فإن عدد الساعات  ،على كلٍ  لها. ودراسية معتمدة ساعات ويمكن في هذه الحالة تخصيص 

تلك من ة المتوقعلبة الطتعلم  نواتجب من حيث عالقتهالمعتمدة المحدد يجب أن يكون مبررا  

 التجربة.

 

 التعلم: نواتجمجاالت  2-3

ةن الطةالبِّ فةي أربعةأنةواع  الةتعل ف اإلطار العام للمةؤهالتـيُصن ِّ  و يصةف  مجةاالت ةم المتوقعةة مِّ

 :هيهذه المجاالت و.   مجموعة منهاكل بفي ُكل  مستوى   التعلم نواتج
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 والتي تشملمهاوفهمها وتقدي : القدرة على استرجاع المعلوماتِّ المعرفة ،: 

o  حقائق  معينة،معرفة 

o ،معرفة مفاهيم  و أسس و نظرياٍت محددة 

o .معرفة إجراءاٍت معينة 

 

 وتشمل القدرة على ،المهارات اإلدراكية: 

o  يات،رو النظ ديء،االمبو ،لمفاهيماإلدراك المفاهيمي لتطبيق 

o  ت، سواء كان التفكير الناقد و الحل اإلبداعي للمشكالالمتضمنة في  األساليبتطبيق

 ،و عند مواجهة مواقف جديدة وغير متوقعةأمن اآلخرين  على طلبٍ  ذلك بناء  

o المواضيع والمشكالت في مجال دراسي باستخدام مجموعة من المصادر  دراسة

 المتنوعة واستخالص استنتاجات صحيحة.

 

  و تشمل القدرة على ،و تحمل المسؤوليةمهارات التعامل مع اآلخرين: 

o التطوير الشخصي والمهني،في  االستمرارالذاتي و  همعلمتمسؤولية ل ــ تحم 

o ممارسة القيادة عند الحاجةِّ و العمل في مجموعة بشكل فعال، 

o  ُف ر   قاتِّ الشخصيةِّ والمهنية،بمسؤولية في العال الت ص 

o على النطاق الشخصي  العاليةلتزام بالقيم األخالقية االالتصرف بشكل أخالقي و

 واالجتماعي.

 

 على و تشمل القدرة ،التواصل، وتقنية المعلومات، والمهارات العدديةارات مه: 

o وال تواصلال ِّ  بشكٍل فع ال، كتابيالشفهي 

o استخدام ،  تقنيةِّ االتصاالتِّ والمعلوماتِّ

o األساليب الحسابية واإلحصائي ةِّ األساسية. ستخداما 

 

  ال الخامس والذي ينطبق وهي المج ،البدنية وتشمل البراعة :نفسيةالالحركية المهارات

وتُعد هذه المهارات ذات أهمية عالية  في بعض الحقول . البرامج فقطبعض على 

جدا   بمستوى عالٍ   فإن المهارات الحركية النفسية مطلوبة  ،فعلى سبيل المثالالدراسية. 

 .يينو الموسيقانين و الفن ينالجراحلكل من 

 

وتختلف فقط، حقول دراسية معينة نطبق على تالمهارات الحركية النفسية هذه ن إو حيث 

التعلم لكل نواتج التعلم في هذا المجال لم يتم وصفها في  نواتجفإن  ،بشكل كبيرطبيعتها 

فعندما تكون المهارات الحركية  ،وعلى كلٍ  مستوى في إطار المؤهالت للتعليم العالي.

مع تحديد أساليب  مستويات األداءوصف يجب الدراسي  تخصصللالنفسية ذات أهمية 

 .في توصيف البرنامج والمقررات يمهايالتعليم المقترنة بها و أساليب تق

 

 برنامج وتقييم الطلبة:الاستخدام المجاالت في تخطيط  2-4

لبرامج اعند تخطيط يجب أخذها في االعتبار استخدام هذه المجاالت ب اط مهمة خاصةهناك نق

 وعند تقييم تعلم الطلبة:

 –اإلدراكية عرفة والمهارات الم –ين ـ  المجالين األولدرجة تحت علم المُ الت نواتجترتبط  -1

 مجال التخصصي أو المهني الذي يتم  إعدادُ الطالبِّ لدراسته.وظيفة، أو البال وثيقا  ارتباطا 

ويصف اإلطار الوطني للمؤهالت مستوى المعرفة والمهارة المتوقع بشكل عام يمكن 
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من الضروري تحديد المعارف  ،لبرنامجاتخطيط  ولكن عند تخصص.تطبيقه في أي 

تشمل النواتج المتوقعة و الدراسي.  تخصصعة في هذا الـ  المتوقالخاصة ومهارات التفكير 

القدرة على االستفادة من مجموعة واسعة من مصادر المعلومات عند إجراء الدراسات 

ن مصداقيتها، والتوصل المتصلة بمجال تخصصات الطالب الدراسية أو المهنية، والتأكد م

ينبغي تحديد  ،وفي البرامج المتصلة بالمهارات الحركية النفسيةإلى استنتاجات صحيحة. 

 الخريجين.من المهارات الخاصة المطلوبة تلك 

 

تحمل المسؤولية و  مهارات التعامل مع اآلخرين –يعتبر المجاالن الثالث والرابع  -2

ر طو  تُ يجب أن عامة  قدرات - لمهارات العدديةالمعلومات، وا التواصل، وتقنيةومهارات 

)بالرغم من  الطلبة في كافة الحقول الدراسية بغض النظر عن التخصص لدى جميع

. و يمكن إعطائها أهمية خاصة في بعض التخصصات(إمكانية و ،إمكانية كونها مهمة

دمجها ، أو من خالل لهذا الغر مقررات دراسية مصممة تنمية هذه القدرات من خالل 

 ست هذه المهارات في مقرراتعلى كل، فإذا در ِّ و. البرنامج خاللفي عدد من المقررات 

أن تمتد إلى المقررات وز هذه المهارات تعز  فإنه يجب أيضا  أن   ،لذلكممت خصيصا  صُ 

تم عادة يفي تطوير هذه القدرات  اتاإلسهامن فإ ، لى ذلكع بناء  وألخرى في البرنامج. ا

كافة  فيوذلك  ،وفي محكات التقييم في عمليات التعليم والتعلمناسبة بطرق م ادمجه

 .دراسيةمقررات الال

 

المعلومات،  مهارات التواصل، وتقنيةتتعلق بجوانب ركز على البرامج التي تفي  -3

، أو اتلرياضياأو  ،اللغات برامجكما هو الحال على سبيلِّ المثال في  -والمهارات العددية 

تكون مستويات التحصيل المتوقـ عة في تلك المعارف  -ة المعلوماتاإلحصاء، أو تقني

 ،مثل هذه البرامجو في  .والمهارات أعلى بشكل كبير مما في برامج التخصصات األخرى

أو المهارات  ارفالمعمجاالت  ضمن  تخصصا  و األكثر تقدما  هذا التعلم المتوقع درج ـُ ي

 اإلدراكية.

 

أن هو  ت التعلم على النحو المتقدم وصفهتحديد مجاال المرجو مناألساسي إن الهدف  -4

قومون بها سيإنهم بل الخريجين لن تقتصر قدراتهم على أداء األشياء التي تم تحديدها فقط، 

هناك مترتبات لما . و بشكٍل تلقائي، متى ما كان ذلك مناسبا   في حياتهم الشخصية والمهنية

 تقويم البرامج التعليمية. و ،م الطلبةييتقوعلى  ،استراتيجيات التدريسسبق على 

 

 التعلم للمجاالت المختلفة:  شروط 2-5

هناك فروق شاسعة في الطريقة التي يتم فيها التعلم في المجاالت المختلفة. فعلى سبيل المثال، 

شكل بها  اتجاهاتهم، ويتعلمون ـيسترجع الطلبة المعلومات بطريقة مختلفة عن الطريقة التي تت

َ  المهارات اإلدراكية في حل المشكالت بط كيفية  تطبيق نا إذا ريقة مختلفة كذلك.  وهذا يعني أنـ 

التعلم في المجاالت المختلفة للتعلم، فإن علينا استخدام استراتيجيات تعليم  نواتجأردنا تحقيق 

 شروطستخدم مصطلح "ف من التعلم. و يُ ستهد  متنوعة بحيث يكون كل نوع منها مالئما  للنوع المُ 

في كل مجال من مجاالت المعروفة، وذلك لتدريس الفعال امتطلبات بعض أهم التعلم" لوصف 

 التعلم، كما هو موضح فيما يلي.

  

  اكتساب المعرفة:
. م للمعلومات التي سيتم تعلمهاتقديم نظرة شاملة تكون بمثابة الُمنظـ ِّم المتقد   شروطتتضمن ال

لطالب، لدى اوبالمعرفة المكتسبة مسبقا  النظرة الشاملة  هذهالمعلومات الحديثة بوينبغي أن تربط 
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شبه إلى حد ما تأسيس نظام أرشفة وهي تتذكرها. ولومات الجديدة اكتساب المع سيساعد علىمما 

الجديدة جرى المراجعات الدورية للمعلومات تـُ يجب أن وفيه. الجديدة يتم وضع المعلومات  ،عقلي  

 مة الموجودة في المنظـ ِّم المتقد م.المنظـ ِّ لعالقتها باألفكار األساسية و

 

  تطوير المهارات اإلدراكية:
وأسةاليب للتحليةل جديةدة وأكثةر تقةدما  بشةكل متةدرج مفاهيم ومبادئ نظرية  تقديم   شروطُ تتضمن ال

فةي تحليةل يمارسةونها باسةتخدامها  الطةالب عةل  ج  ، وبشةكل كامةلللتأكد مةن أنهةا مفهومةة  ومستمر

َ   اتمشةةكالت.  ويجةةب أن تشةةمل هةةذه الممارسةةالمواقةةف وحةةل ال مةةن المهةةارة فةةي اسةةتخدام  كةةال 

طلةةب ذلةةك، وتحديةةد أدوات التحليةةل المالئمةةة للقضةةايا والمشةةكالت عنةةدما يُ  معينةةةإدراك مهةةاراتِّ 

أن تُستخدم المهارات في مواقف متنوعة تشةمل مواقةف شةبيهة  نبعيالجديدة وغير المتوقعة. كما ي

فةي  نقةل الةتعلم واسةتخدامهواجها الطلبة مسةتقبال ، حتةى يسةهل علةيهم عمليةة توقع أن يللمواقف المُ 

 المواقف المختلفة عندما يكون ذلك مالئما.

 

  وتحمل المسؤولية: مهارات التعامل مع اآلخرينتطوير 
تؤثر على ما ؤمل أن ـيُ مجموعة من المعارف، واالتجاهات، والعادات السلوكية التي هذه تتضمن 

للطلبةة الفةرص تاح ـُ أن تة نبغيو يبعد ذلك. حياتهم ولكن في  البرنامجليس فقط في  ،بيفعله الطال

المشاركات الجماعية، والقيادة وتحمل المسؤولية الشخصةية في مجال لتطبيق مهاراتهم وتحسينها 

.  وتتطلةب النةابع مةن الةذاتواالجتماعية بما في ذلك  السلوك األخالقي والرغبة في القيةام بةالتعلم 

 وتقةةديم األداءفةةي  التفكيةةرالسةةتراتيجيات عةةادة المشةةاركة فةةي األنشةةطة الجماعيةةة المناسةةبة مةةع ا

شةةمل المحاكةةاة والتحلةةيالت توقةةد  ،مهةةاراتال هةةذه طةةويردعةةم تبهةةدف والمسةةاعدة للطلبةةة  إلرشةةادا

عمال األشخاص الذين أبوجهات نظر وبشكل كبير ويمكن لالتجاهات أن تتأثر . دراسات الحاالتل

للتصرف بطةرق الموجهة تعليمات ال وأقواعد تأثرها بمجرد الأكثر من  ،هم ويقدرهم الطلبةيحترم

 .  محددة

 

  تطوير مهارات التواصل، وتقنية المعلومات، والمهارات العددية:
 ولكنهةا تشةمل أيضةا   ،الةتعلم لهةذه المهةارات مةع تلةك المطلوبةة للمهةارات اإلدراكيةة شروطتتشابه 

لعادات السةلوكية. والمطلةوب عةادة هةو التقةديم المتةدرج للمهةارات والقةدرات اوالمعارف اكتساب 

بشكل مسةتمر اإلرشاد والمساعدة تقديم مع ومع ممارسة تطبيقها على مواقف متعددة،  عبر الزمن

صةممة المهةارات فةي البرنةامج مةن خةالل مقةررات مُ هةذه . ويمكةن تطةوير هذه المهارات حسينتل

على كل،  أهمية خاصة. و يكون لهادمجها في مقررات أخرى حيث  أو من خالل ،لذلكخصيصا  

 لبرنةامجابفي المقررات األخرى المهارات هذه  تعزيزأن يتم في كلتي الحالتين جدا  من المهم إنه ف

  عندما يكون ذلك مناسبا .ق طب  ـُ للتأكد من أنها ت كله

 

  تطوير المهارات الحركية النفسية: 
تغذية راجعة من الضروري توفير لحركية النفسية من خالل الممارسة. ويتم تطوير المهارات ا

 عن طريقومن جانب، لطلبة لعن طريق المالحظات الذاتية تتحقق ، والتي عن جودة األداء

كما . صبح متطورة مع مرور الوقتوتُ بشكل متدرج صقل المهارات ـُ . وتمن جانب آخرالمعلم 

تطبيق النتباهه على ز اــ ِّ ركبحيث يستطيع المتعلم أن يُ ريج بالتدتصبح المهارات األساسية آلية 

 مناسبة للمواقف المختلفة. للمهارات الكثر دقة األومتقدم ال

 

 التعلم مفهومةٌ  نواتجلمختلفة من الضرورية لتطوير األنواع ا الشروط أن  أن يتم التأكد من ويجب 

لبرامج، وأن فاعلية تلك االستراتيجيات قة في المقررات الدراسية واـ  ومطب ،لدى هيئة التدريس
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م باستمرار.ـُ ت الجودة في مؤسسات التعليم  ضمانويعتبر ذلك جزءا  مهما  من النظام الداخلي ل قو 

 العالي.

 

 قضايا وعالقات -3

 المهنيِ:الفني والتدريب والعالقة بين التعليم العالي والتعليِم  3-1

مباشرة من والتي تشتق يات كبير على الكفا بشكلوالمهني البرامج في التدريب الفني تعتمد 

عتمد برامج التعليم العالي إلى حد كبير على البحث ت. ومعينةة لحرف أو مهن يمتطلبات الوظيفال

، وتطبيق هذه المعرفة النظرية والعملية في في التخصص الدراسيالقابلة للتعميم  وتنمية المعرفة

 المهنية.  ارسةِّ والمم البحثِّ 

 

ومن المتوقع  ارف،القطاعين هناك  كم كبير من المعمن  تشابه. ففي كلٍ جوانب ناك هفوعلى كل 

المتعلقة بتحمل  صيةخشال وصفاتهمن ينمي الطالب قدراتهم على التفكير وحل المشكالت، أ

 والقدرة على التعلم المستمر.   واألخالق المسؤولية 

 

 يمكن االحتفاظفهومة بوضوح بحيث وينبغي أن تكون طبيعة التعلم والتعليم في القطاعين م

قوتها الخاصة في البرامج التي يتم تقديمها. ومن المهم أيضا  التنبه إلى أن البرامج في  بجوانب

يجب أن وعلى ذلك، . المتشابهةمواد الكثير من النفس التخصصات في القطاعين قد تتضمن 

ون يدرسون في قطاع منهما ويود   لطالب الذينالساعات المعتمدة ل ؤخذ في االعتبار احتسابُ ـُ ي

ئة ـِّ كافتللدراسات الموذلك خر أو إعفاؤهم من متطلبات البرنامج آلفي القطاع ا متابعة دراستهم

مناسب، على سبيل انتقالي من الضروري تقديم دعم  وقد يكون .رست فعليا  دُ التي و بدرجة عالية

مساعدة للطالب الدروس الأو ، رشادإلاأو ، بط بينهماالتجسير التي ترالمثال من خالل مقررات 

  .قاموا بالتحويلالذين 

 

وهناك مسميات متشابهة  ،وتتداخل مستويات المؤهالت في التدريب الفني والتعليم العالي

وجود لو من الضروري التمييز بين المسميات المستخدمة بوضوح لكل من القطاعين.  مستخدمة

تعلمه الطالب  اعلى مبشكل دقيق المجتمع للتعرف حاجة ول، اتفي طبيعة الدراسكبيرة ق وفر

  وما يستطيعون القيام به.

 

الفني  تِّ المؤهالت المستخدمة في التدريبأن يضاف  إلى مسمياينبغي هذا الفرق، ف لتوضيحو

 م فيه.قد  ـُ القطاُع الفني الذي ت

 

نبغي ه ال يالت، فإنلمؤهافي مسميات قد روعي وللتأكد من أن الفرق بين التعليم الفني والعالي 

 في مسميات مؤهالت التعليم العالي.  "فني   استخدام كلمة "

 

 التوقّعات عند االلتحاِق بالتعليم العالي: 3-2

يستند اإلطار الوطني للمؤهالت على فرضيةِّ أن الطلبة الذين يلتحقون بالتعليم العةالي قةد اجتةازوا 

ن  برنامجا  كامال   بشكل  المشاركةالتي تمكنهم من  اتوالمهار ارفلمعالتعليمِّ الثانويِّ، واكتسبوا امِّ

القةدرة وهةذه الخلفيةة المفترضةة تشةمل فةي التعلةيم العةالي.  يختارونهةا في التخصصةات التةي فعالٍ 

َ  و  ا  يعلةةى التواصةةل شةةفه ِّ  كتابيةةا  باللغةةةِّ المسةةتخدمة فةةي التعلةةيم، والقةةدرة علةةى التفكيةةر اإلبةةداعي 

ةةن  كي ةةة  المكتسةةبةِّ وتطبيةةق المعرفةةةِّ والمهةةاراتِّ اإلدرا دراسةةةِّ المجةةاالتِّ ذات العالقةةةِّ بالتخصةةص مِّ

 أيضةا  أي  تشةمل  كما .همِّ الذاتيموتحمل مسؤولي ةِّ تعل باستقاللالقدرة على العملِّ والذي يدرسونه، 

لطلبةة الةذين يسةتوفون ويمكةن ل. المختلفةة التخصةصخاصة بالدراسة في مجاالت سابقة متطلبات 
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ة برامج التعلةيم العةاليب مباشرة  أن يلتحقوا بالمستوى المتوقع ة بجدار هذه المتطلباتِّ  حة فةي الموض 

 هذا اإلطار.

 

لضمان اكتسابهم  ممتصُ  أو تأسيسيةٍ  تحضيرية قد يحتاج بعُض الطلبة إلى إكمال دراساتٍ و

من النجاح في برامج ما  التي تمكنهمالعلمية المطلوبة  خلفيةللمهارات اللغوية، والدراسية، وال

إذا كانت هناك حاجة لمثل هذه الدراسات التأسيسية، فالبد أن تكون في مرحلة و. وق الثانويف

ساعاٍت معتمدة  تحتسب أي. و ال اجزءا  منه تالثانوي وليس فوقالتعليم ما سابقة لبرامج 

التأسيسي ةِّ ضمن الساعات المطلوبة للحصول على التحضيرية أو لهذه الدراساتِّ  مخصصة

 .التعليم الثانوي فوقلما لمية الدرجات الع

 

راساٍت متقد مة  بعد مستوى الس ن ةِّ الثاني ن ة عشروفي حاالٍت أخرى ربما يكمل بعض الطلبة دِّ  مِّ

من تقبله كمعادل لجزء  مؤسساتِّ التعليم العالي أنليمكن  )المستوى الثانوي( والذيالمدرسةِّ 

ها األكاديميِّ  لهذا الغر  و  م خصيصا  صم  ـُ مج مكافئة تيحدث هذا عادة من خالل براو.  ةبرامجِّ

مه من برنامج تقد ِّ  الطالب لجزءٍ  تماممن خالل إأو  ،مؤسسات التعليم العالي معم بالتعاون قد  ـُ ت

نـ  الثانوي. و بعدما للتعليم أخرى  مؤسسةٌ  دراسة مواد سبق لهم  إعادةُ الطلبة  طلب منـأن يُ ب لت ج 

في قبلوا أن يُ لطلبة الذين أكملوا مثل هذه البرامج لمن الممكن فإنه  ،بالمستوى المناسب دراستها

التي سبق لهم المماثلة الساعات المعتمدة للمقررات  حتسبأن تُ مرحلة متقدمة من البرنامج و 

 . بشكل مؤكد مكن إثبات ذلكعندما ياجتيازها 

 

 االعتراف بالتعلم السابق:   3-3

المرحلةة الثانويةة مباشةرة، ويلتحقةون  تمةامامعيةة بعةد إفي معظم الحاالت يبدأ الطلبة دراستةـ هم الج

بةةالبرامج بشةةكل كامةةل بمؤسسةةات التعلةةيم العةةالي وتكةةون هةةذه البةةرامج متوافقةةة مةةع المسةةتويات 

 والساعات المعتمدة الموصوفة في اإلطار. 

 

ة  من خالل أنظمة تعلةيٍم غيةر رسةم ر الطلبة معارف و مهاراٍت مهم  ِّ ية و في حاالت أخرى قد يطو 

ِّ فةي إطةار  أو من خاللِّ التوظيف، أو يكونوا قد أخذوا دراسات إضافية أعلى مةن التعلةيم األساسةي 

ِّ أو في مؤسسات أخرى للتعليم العالي.  دريبالت  الفني 

 

و ال ينبغي أن يُطلب من الطالب إعادة تعلةم مةا سةبق أن تعلمةوه، أو تكةرار عمةٍل سةبق أن أكملةوه 

أن يُوضعوا في مستوى  دراسي متقدم إذا ثبت بةأن لةديهم المعةارف  بنجاح في مكان آخر.  وينبغي

ةحة  عادلوالمهارات المتصلة بمجاالتهم الدراسية المعنية التي ت إلةى حةد كبيةر نةواتج الةتعلم الموض 

في إطار المؤهالت.  وينبغي أن يُسمح لهم باالستمرار في متابعة دراساتهم بطريقةٍة مرنةٍة.  ومةن 

ال يفيد الطلبةة كثيةرا  أن يُسةمح لهةم بااللتحةاق بمراحةل دراسةية متقدمةة دون أن ناحية أخرى، فإنه 

ومةن المهةم أيضةا أنةه إذا كانةت المؤسسةات التعليميةة قةد  تتوفر لديهم الخلفية العلمية المناسبة لها. 

حددت سماٍت و خصائص معينة في الطلبة، تعكس رسةالتها و أهةدافها، أن تتةيح للطلبةة المقبةولين 

 تويات متقدمة الوقت  الكافي  الكتساب تلك السمات و الخصائص.  في مس

 

ر المؤسسةةات التعليميةةة سياسةةاٍت وإجةةراءاٍت لتقةةويم الخلفيةةة العلميةةة للطلبةةة الةةذين   و يجةةب أن تطةةو 

م  يمكةن أن يلتحقةوا بالمسةتويات المتقدمةة لنيةل شةهادات أكاديميةة. كمةا أنةه مةن الضةروري أن تةـُقد ِّ

أن تراقةةب المؤسسةةاُت  نبغةةييكمةةا ألولئةةك الطلبةةة المقبةةولين بهةةذه الطريقةةة.   اإلرشةةاد  والتوجيةةه  

التعليمية أداء  هؤالء الطالب و أن تقوم بتعديل تلك اإلجراءات والمحكات كلمةا دعةت الحاجةة إلةى 

 ذلك.
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، مسؤوليةُ تحديد األهلية التي يرغب الطالب في التسجيل فيها ،لمؤسسة التعليميةأن تُوكل لويجب 

. ولكن هناك لقبول في البرامج وعدد ما يحتسب من الساعات المعتمدة التي درست سابقا  ل

مؤسسة تعليم مقررات في  تمواممن أ ،لتعليم العاليل المتقدمونلطلبة يتوقع اإرشادات عامة: )أ( 

تعادل التي  مقرراتللتلك االمعتمدة  جميع الساعاتحتسب لهم ـُ تن أ ذات مستوى جيد،أخرى  عالٍ 

المتقدمون للتعليم العالي،  يتوقع الطلبةُ )ب(  ؛يتقدمون لهاالتي  المؤسسةبالمقرراتِّ  شكل كبيرب

 فني عاٍل، أو معهدٍ  ة تقنيةفي كلي لفنيدبلوم امن مقررات ال معتمدة   ساعة  ستين  (60)أكملوا ممن 

بشكل كبير لمقررات التي تعادل لتلك امعتمدة   ساعة  دراسية  ثالثون ( 30تـُحتسب لهم )أن 

هذه عدد  زيادة أو نقصان وتعتمد. المتقدمين لها جامعةلكلية أو البالبرنامج الدراسي لمقرراتِّ ال

، في أي من هاتين قد يكون من الضروريو .المعنية محتوى المقررات على المعتمدة الساعات 

التي تعتبر متطلبا  ،دراسةالخاصة في مجاالت النتقالية اال لبرامجُ أن تؤخذ في الحسبان ا الحالتين،

 .المطلوب مجال الدراسةفي  أعلىدراسات سابقا ل

 

 العالقة بين المتطلباِت األكاديميِة والمتطلبات المهنية: 3-4

المعرفةِّ في المجاالت التي  نقلوُز على البحثِّ ـهناك فرق واضح بين البرامج األكاديمية  التي تُرك  

لت زويد الطالبِّ بمستويات  صممتُ التي األخرى برامج الوتلك ، المهنيةبالوظائفِّ  ال ترتبط مباشرة

 معينة.  مهنية التي تتطلبها وظائف  اتِّ والمهار ارفعاليةِّ من المع

 
َُ   ؛منفصلين تماما  ليسا من البرامج ان النوعوهذان  ُب أ ْن ُت ر  فالدراسات األكاديمية ي جِّ طو 

ُب أ ْن الحياوفي وُن ذات  قيمٍة في التوظيفِّ التي س ت ك القدرات ، كما أن البرامج المهنية ي جِّ ة العاديةِّ

ن  ف ْهما  شامال  للبحثِّ والمعرفةِّ النظريةِّ في المجال التخص صي وفي المجاالتِّ األخرى ذاتِّ  ت تضم 

حل المشكالت التي يمكن على  القدرةعلى التفكير و العامة  ةالقدر تنميالعالقة، و يجب أن 

التركيز  حيثبين النوعين من البرامج من  قا  فإن هناك فر ٍل، وعلى ك.  موقفتطبيقُها في أي  

 العلمية.  اتالدرجمسمى نعكس على المحتوى المفص ل للبرامج وفي ينبغي أن يالذي 

 

صين ـ  كمرخخريجيها تؤدي إلى تسجيل ذا التمييز بين البرامج أهميةُ خاصة للبرامج التي وله

 .يةمهنالممارسة لل

 

عادة  يعطي الخريج  معينةٍ  علميةٍ  درجةٍ  منحُ و مدةٍ ي التعليم العالي في مؤسسةِّ معتبرنامج ف تمامُ إ و

فإنه من المهم أن نأخذ في االعتبار ليس فقط مستوى  ،الحق  في مزاولة مهنة معينة.  وبالتالي

أيضا  المعرفة والمهارة الخاصة بل  ،إلى تطويرها د البرامجُ تعم  المعرفةِّ والمهارةِّ التى 

ُن يتم إعداد الطلبة لهاالتي ورية للمهن الضر هو متعارف عليه في البرامجِّ   مماكال  هذا . وي تضم 

 لمملكة العربية السعودية.ل مناسبةأي  متطلبات والمناظرة في البلدانِّ األخرى، 

 

لجميع للمهارات بات العامة لللمستويات والمتط للمؤهالت األسس   الوطني   يضع اإلطارُ و

ةِّ الالزمة قد تم الشروع .  واديميةاألك الدرجات في وضع متطلبات المعارف والمهارات الخاص 

من خالل بمسؤولياتها المؤسسات التعليمية  قوم ـتويجب أن . ت لِّفةـية الُمخْ مهنوظائف اللممارسة ال

ها لبرامجها وإجراءاتِّ   وسوف ية،ممارسة المهنالاستيفاء متطلبات للتأكد من لديها تقويم التطويرِّ

 .من مناسبة هذه اإلجراءات االعتماد التحقق   محكاتُ تتضمن 
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 المهنية:  نظماتمة من المالبرامج والدرجات العلمية المقد   3-5

خبرة المهنية أو التدريب بال ا  فاعترا ،ها بدول أخرىالتي مقر   ،المهنيةنظمات الم بعضُ منح ـ  ت

أو "عضو" أو أو "دبلوم" يات مثل "شهادة متوسطة" أو "شهادة" يحمل مسم   المتخصص

 إجراءويتم أحيانا   .(قائمة كاملة ال تشكلأمثلة ومجرد زميل" )وهذه المسميات أو "جاز" "مُ 

منح بعض الشركات ـ  كما تداخل المملكة العربية السعودية.  ،الذي يؤدي لتلك الشهادات ،لتدريبا

، وذلك لالعتراف باكتساب مشابهةٍ  اعترافٍ  وأشكال   أحيانا  برامج  العاملة في مجال الحاسب اآللي 

 الخبرة والمهارة في استخدام أنظمتهما. 

 

ْنها و ال أغلبها تقدير كبير.  ولكن يحظى بهذه األنواع من البرامج يُمكُن أ ْن تكون قي ِّمة و البعض مِّ

على الرغم من اإلطار الوطني للمؤهالت.  )هذا من  ا  ليست جزءهي و  ،عتبر شهاداٍت أكاديميةـُ ت

حتسب في معتمدة تُ  عتبرها ساعاتٍ ت، واألعمالبمثل هذه قد تعترف التعليمية ة لمؤسسأن ا

مت بشرط أنمؤهالت التعليم العالي  َِّ  َ التعلم  نواتج قتـحقوالمستوى المطلوب، ب تكون قد قُــد ِّ

ِّ  التعليم العالي لبرنامج المرجوة  .(مطلوبةال -المعايير –بالمستويات  ،المعني 

 

 :التي تتوسط البرامج األكاديمية الطويلة التخرجنقاط  3-6

يجب أن تؤدي الدراسات بكل مستوى إلى تحقيق المعارف والمهارات الخاصة بذلك المستوى، 

ج، على سبيل المثال عندما تُمنح شهادة تخر  أعلى. و م أساسا  للدراسات الالحقة بمستوياتٍ قد ِّ ـوأن تُ 

يكون بذاته، وأن  ومستقال   تبر هذه مؤهال  معترفا  بهعفمن المهم أن تُ  ،(دبلومالمستوى الثاني )ب

والبرنامج . المهمة والمهارات التي تساعد على التوظيف في هذه المرحلة المعارفُ لدى الطلبة 

نحو الناحية العملية أكثر من التوجه صمم إلحدى هذه الشهادات قد يكون لديه توجه الذي يُ 

ستخدم في البرنامج يين في برنامج أطول، حيث ال تُ ـ  الموجود في السنتين الدراسيتين األول

السنوات الدراسة بمن األساسي يقتصر الهدف و ،تتوسط البرنامجخرج تنقطة  هذا التقليدي

 األولى فيه على تزويد الطلبة بالخلفيات األساسية الالزمة للدراسة في السنوات الالحقة.

    

يؤدي للحصول على أن أي  برنامج هو مؤهالت المبدأ  المعمول به في اإلطار الوطني لل إن

 َِّ ُب أ ْن ي شهادةٍ نسلسلة متسقة و مترابطة م د ِّ ـقي جِّ محددة األنشطة المصممة  لت طوير مجموعة   مِّ

للساعات المعتمدة.  مجرد تراكمٍ فالبرنامج ليس  .اكتسابها الخريجينالتي ينبغي على من القدراتِّ 

ْنحُ فإنه ليس من المقبول  ،ولذلك اد ةأكمل  السنتين األوليين فقط من  لطالبٍ  الدبلوم درجةِّ  م   ش ه 

 لتحق ببرنامج ماجستير وفشل في إكمالِّ ا عالي لطالبٍ الدبلوم ال درجةِّ  البكالوريوس، أ و منحُ 

بحيث  أساسا   تممالبرنامج قد صُ مكونات  تإال إذا كان لهذا البرنامج بنجاح، الدراسيةِّ  المتطلباتِّ 

 مراحل.بتلك ال خرجتيكون بها نقاط 

 

شهادة جامعية لمنح  برنامجٌ د مد  ـُ يكأن برنامٌج قصيٌر ليصبح برنامجا  أطول، د د  مُ  إذا شبيه بذلكو

 لضمان أن تكون   ككلع البرنامج راج  يجب أن يُ فهنا  ،درجة بكالوريوس ل إلىمتوسطة ليتحو  

اتِّ األكثرِّ تقدما ، والتي يتطلبها لتطويرِّ المعرفةِّ والمهار به مناسبا  األنشطة  وتسلسله ـُ مكونات

إضافة مكونات جديدة إلى البرنامجِّ األصليِّ وليس من المناسب االكتفاء بمجرد . لمستوى الجديدا

ع ٍة ل اج   البرنامج. بنيةدون ُمر 

 

لشهادة لامج نبنجاح المراحل األولى من بر قد اجتازواوقد يحدث أحيانا  أن يكون هناك طالب 

البرنامج كله. ففي هذه الحالة يمكن أن تكون هناك  إتماممكنوا ألسباب مختلفة من ولم يتالجامعية، 

بعض المرونة في إيجاد طريقة مناسبة لالعتراف بالدراسة التي أكملوها، شريطة أن ال ينقص 

المعتمد. وقد يكون من الممكن تصميم مقرر أو مقررات تجسير من  األقلِّ  المؤهلِّ  ذلك من قانونيةِّ 
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توفر العناصر المفقودة في البرنامج القصير. بيد أن هذا ال يمكن أن يتم إال إذا تم اعتماد  شأنها أن

إجراءات التجسير من السلطات المعنية داخل المؤسسة التعليمية، بعد التأكد من أن كل نواتج 

  التعلم الضرورية المطلوبة للمؤهل المعني قد أدرجت. 

 

 :عالميا   العلمية شهاداتمعادلة ال 3-7

)أو المقايسة( معايير المقارنة مع   المحليةِّ  ()المعايير المستوياتيعتبر االعتراف بتعادل 

الحصول على الدرجة  ستخدم متطلباتُ ويمكن  أن تُ  ، مهما   ( العالميةbenchmarksالمرجعية  )

 لة.المعاد   قيقلتح مفيدٍ  العلمية كدليلٍ 

 

التي يستغرق الحصول عليها أربع سنوات  البكالوريوس اتأن تكون درجيستهدف هذا اإلطار و

البكالوريوس في الدول  اتلدرج لةٌ معادِّ معترفا  بها على أنها في المملكة العربية السعودية 

و أ ،الشرف في المملكة المتحدةمع مرتبة س ودرجة البكالوريلو  ،األخرى من العالم العربي

ال تؤدي درجات البكالوريوس فقط، أن ومن المهم البكالوريوس في أمريكا الشمالية.   اتدرجل

بالمملكة العربية السعودية، اإلطار الوطني للمؤهالت هذا جميع البرامج التي تقد م ضمن ولكن 

بالدراسات التي تقود  عادة   المرتبطةإلى اكتساب المعرفة والمهارات العامة والخبرة المهنية 

 في كافة أنحاء العالم. مناظرةٍ لشهادات 

 

البرامج األكاديمية التي يتم تقديمها بالمملكة العربية السعودية مع  ب أن تتوافقوبينما يج

أن المتطلبات والظروف تختلف في  سل م بهمن الم، فإنه السعوديلمؤهالت إطار ا توصيفات

مكان آخر قد تعكس  فيدراسات الرسمية المهمة التي تقدم ال، وأن نحاء أخرى من العالمأ

ألنظمتها التعليمية. لذلك ينبغي االسترشاد باإلطار الوطني  تلفة وفقا  وتركيبات مخمتطلبات 

ؤخذ في االعتبار و أن يُ  ،خارج المملكةاسات التي أكملت يم أو معادلة الدريللمؤهالت عند تق

ارسة المهنية في الدولة الصادرة مللم عتداد بها نظاما  المكانة الشهادة العلمية المعنية و مدى ا

ذلك إلى . و قد يؤدي على حدة هذه المؤهالت كلٌ يم يمن هذا المنطلق أن يتم تق منها. وينبغي

 عند ،قصيرةأم طويلة أكانت  لة للشهادات بالمملكة العربية السعودية، سواء  معادِّ اعتبار البرامج 

ن قبول مثل إال أ. تحديد مجاالت التوظيفِّ أو الراتب أو حتى للقبول في برامج الدراسات العليا

التي تـُقدم في برامج من الال يؤثر على ما هو مطلوب  مؤهال  دراسيا  الشهادة باعتبارها هذه 

 المملكة العربية السعودية.

 

العاملة في المملكة  عالميةمؤسسات التعليم العالي التطبيقات إطار المؤهالت على  3-8

 العربية السعودية:

لطلبة والمؤسسات بالمملكة العربية دعم لفي تقديم  عالميةالمؤسسات ال إسهاماتب هناك ترحيب

أنه من أجل الحصول على درجة أكاديمية من تلك المؤسسات الدولية  عروفومن الم.  السعودية

 لدرجاتها العلمية. متطلبات تلك المؤسسات جميع يتوجب على الطلبة إكمال  فإنه

 

أيضا  ة السعودية يجب أن تفي قدم بالمملكة العربيـأن البرامج التي تُ  فال يعني هذا إغفال ،ومع ذلك

متطلبات نفس ذلك يتضمن و. المتطلبات المعمول بها في المملكة للحصول على المؤهل المعني  ب

متطلبات مع اإلطار الوطني للمؤهالت بما في ذلك  ، والتوافقالمعايير والساعات المعتمدة

لم في المجاالت المختلفة من التع نواتج، ومتطلبات سنوات الدراسة، وتطوير به الساعات المعتمدة

األنظمة المعرفة ب العربية السعودية التي تقدم في المملكة و يجب أن تتضمن البرامجُ التعلم. 

على  لى تطبيق المفاهيم ، والقدرة عةة المعني  المتصلة بالبرامج الدراسي بالمملكةوالممارسات 

بحيث تستوعب كافية المرونة بالبرامج كثير من التسم تو. األهمية محليا  والمشكالت ذات  القضايا
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ِّ المزدوجةالتوقعات هذه  زيادة بعض في بعض الحاالت  ، إال أنه قد يكون من الضروري 

 . اإليفاء بكل مجموعة من المتطلباتحتى يمكن استبدال بعضها أو الدراسات اإلضافية 

 

 :التعلمنواتج ( معايير)مستويات التحقق من  3-9

مي والطلبةة وأربةاب العمةل ومقةو   هيئةة التةدريستساعد  رشاداتٍ إالت يوفر اإلطار الوطني للمؤه

وعلةى المهةارات والقةدرات.  دى ومة ارفالمعة دىبمة ستويات المتعلقةالجودة في التعرف على الم

تتطلةةب أن يقةةوم بتفسةةيرها و ضةةعت هةةذه اإلرشةةادات بصةةيغة عموميةةة لضةةرورة ذلةةك، كةةل فقةةد وُ 

ِّ   تخصةةصبمجةةال ال خبةراء ملمةةون فةةي مؤسسةةات التعلةةيم وبمسةتويات )معةةايير( التحصةةيل المعنةةي 

علةةى التحقةةق المسةةتقل مةةن أن المعةةاييرِّ المسةةتهدفة فةةي اإلطةةار  الحصةةولُ  ويعةةد  .  الرائةةدة العالميةةة

الجةودة "الداخليةة" لكةل  ضةمانمةن مسةؤوليات  جةزءا   الوطني للمؤهالت يتم استيفاؤها باسةتمرار

للوصةول ية مالئمةة ومقبولةة استراتيجـ وجودإن فلذلك . ليم برامج للتعليم العاتقد  المؤسسات التي 

تحقق من اسةتيفاء هةذه المعةايير يعتبةر شةرطا  أساسةيا  للحصةول علةى االعتمةاد المؤسسةي و لهذا ال

 البرامجي.

 

سةتويات مةن محقةق لتلمؤسسةات التعلةيم العةالي  سةتخدمهاالتةي تومن األمثلة علةى االسةتراتيجيات 

 الطلبة و واجبةاتهمكتابات تصحيح  مراجعةُ حققها الطالب التي التعلم  (مخرجاتنواتج ) (عايير)م

والمقارنة المرجعية لمستويات ، مستقل من المؤسسة نفسها أو من مؤسسة أخرى بواسطة مصححٍ 

تقييمةةات بمؤسسةةات أخةةرى، ومقارنةةة اسةةتراتيجيات التقيةةيم والمحكةةات المشةةاريع والواجبةةات مةةع 

، خارجيةةة لسقسةةام والبةةرامجالمراجعةةات الب دعمـُ تةةاتيجيات أن المسةةتخدمة. ويمكةةن لهةةذه االسةةتر

مهارات الخريجين من قبل الجهات تقارير عن الل الطلبة و الخريجين، وب  ـِّ البرامج من ق اتِّ يميوتق

 جزئيةا بنةاء  اسةتيفاء المعةايير وقد تقوم مؤسسة شريكة أخرى بمسؤولية التحقةق مةن  التي توظفهم.

يعتمد على تفاصةيل تلةك الترتيبةات و فعاليةة قدم فيه سـُ ن المدى الذي تغير أ، على ترتيبات خاصة

التي صاحبة الشأن المحلية  عفي المؤسسة  ال تُ عقد مع المؤسسة المشاركة التي تُ الترتيبات وتنفيذها. 

 التحقق من استيفاء المعايير المطلوبة.تقدم البرنامج من 

 

مدى ل اهتماما  خاصا  سسات واعتماد البرامج للمؤ الخارجية عات الجودةِّ مراج  سوف تُولي  و

إن ، فةمناسباآلليات هذه كن إذا لم تو( تحصيل الطلبة. عاييرستويات )ملتحقق من ما آلياتِّ  ناسبةم

 .سيرفض االعتماد

 

 لبرنامج:إتمامهم لعند حسب نواتج التعلم خصائص الخريجين  3-10

تهم علةى تةذكر المعةارف اعلى قدر من المتوقع أن يبرهن الطالب الذين يتخرجون من أي برنامج

عمليةات ذلةك مةن خةالل . ويمكةن اختبةار امهارات التةي تعلموهةمدى واسعا  من ال يرهمطوت وعلى

أو الدرجات التةي يحصةلون  همبوأو رسلطالب اعتمد نجاح وي دون أي عناء كبير.المناسبة تقييم ال

 على أدائهم.عليها 

 

، ولكةن فقةط االختبةارات والمهةام الطةالب اجتيةاز يةةإمكانمجةرد هةو الهدف الحقيقي ليس  غير أن

 ونذكرتةةي سةةوفالهةةدف هةةو أنةةه فةةي حيةةاتهم الشخصةةية والمهنيةةة ولسةةنوات عديةةدة بعةةد تخةةرجهم، 

بشةةكل بةةروح المسةةؤولية وو بشةةفافية نوصةةرفتي سةةوف وهةةا ، نيطبقو التةةي اكتسةةبوها و معةةارفال

من خالل عادات التعلم مةدى  همرفامع في زيادة ستمروني و سوف، صعبةالظروف أخالقي في ال

 الحياة.
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يجةب وإلى خصةائص الخةريجين فةي كةل مسةتوى مةن المةؤهالت.  تمت اإلشارة ،في هذا اإلطارو

مخططةي البةرامج الذي يتبةادر إلةى أذهةان والسؤال الرئيس  بهذه الخصائص بشكل كبير. االهتمام

  جعل الناس هكذا؟أن نهو : كيف يمكننا 

 

عوامةل بتتةأثر  يةالعادات السلوكاالتجاهات وف. عليهاإلجابة جدا لصعب من او ،وهذا سؤال صعب

كةأفراد  ال يمكن اختبةارهمو، يدرس بها الطالب التيالتعليمية عن سيطرة المؤسسة  عديدة خارجة

 .همتخرج من سنوات عديدة بعدما سيقومون به في

 

عةةارف عةةن كيفيةةة تشةةكل مةةن الم كةةم كبيةةرهنةةاك فينبغةةي عملةةه. وبةةل  ،إال أنةةه يمكةةن عمةةل الكثيةةر

و يمكن تطبيق الكثيةر مةن هةذه النظريةات فةي الفصةول الدراسةية مةن خةالل دراسةات  ،االتجاهات

عمليةةات و، رموقةةةالمحاكةةاة، والعةةرو  التقديميةةة، والمناقشةةات مةةع القيةةادات المنمةةاذج الحالةةة، و

أفضةل إيجةاد وثمة تحةد لمخططةي البةرامج وهيئةة التةدريس وهةو  ذلك. ما إلى والجماعات فاعل ت

البرنةامج. وبالمثةل، هنةاك بحةوث مستفيضةة  مراحةلفي جميةع  ألساليببعض هذه ا إلدراجالسبل 

 المعرفةة والمهةارات التةي تةمتسةاعد علةى تةذكر  اسةتخدام طةرقب علةيمتالالتعلم وكيفية  انتقالبشأن 

 ج أسةاليبكمةا ينبغةي إدرامن المواقف غيةر المتوقعةة.  كثيرة اتتطبيقها في مجموععلى و تعلمها

 البرنامج. مراحلفي جميع في التعليم المعتاد التعلم  على انتقالالتي تساعد  علمالت

 

بةةل  ،يمكةةنو. ا الموضةةوعمةةن هةةذ االبرنةةامج إال جةةزء داخةةلعمليةةات التقيةةيم  نةةاولال يمكةةن أن تتو

 تكالمشة وايمكن أن يعطةوالممارسات األخالقية.  بقواعدختبر الطالب في معرفتهم أن يُ  ،ينبغيو

ويمكةن إبةداعهم. ويكافئون علةى )التي تعلموها( سفكار لتنطوي على تطبيق  هاجديدة ومختلفة لحل

أو فةي أمةاكن  فةي العيةاداتأو زمةالء العمةل  ،العمةالء وأ ،مةع المرضةى شةفافيةهم بتعاملمالحظة 

ب مةن الطةاليمكن أن يطلةب و. التي تحاكي الواقع المواقفمن خالل  قاعات الدراسة وفي ،العمل

المحاكةاة، مةن خةالل نمةاذج  تضارب في القةيملتعامل مع المعضالت األخالقية التي تنطوي على ا

أن ما يمكن ة معرففي هذه األشياء  ساعديمكن أن تو. الجماعية وأر، والمهام الفردية ادوألولعب ا

 .بالفعل ليس بالضرورة ما سيقومون به و، و ما ينبغي أن يقوموا به ،يقوموا به

 

تمثةةةل الخةةةريجين أن تتضةةةمن عمليةةةات تقةةةويم البرنةةةامج آراء أربةةةاب العمةةةل حةةةول مةةةدى  ينبغةةةيو

، وغيرهةةا مةةن السةةمات الخاصةةة التةةي يهةةدف البرنةةامج المعةةين إلةةى بالخصةةائص التةةي تةةم وصةةفها

 . مع مالحظة أن هذا المؤشر قد ال يكون دقيقا .تطويرها

 

 التحقق من التوافق مع إطار المؤهالت: 3-11

 ق عدد من االختبارات ويتطبويتم  ،مطلوب العتماد البرنامجالمؤهالت  التوافق مع إطار إن

دليل "الجزء الثاني من رح هذا في ـوصف مصادر األدلة لتقييم ما إذا كان ذلك صحيحا . وقد شُ 

الجودة الداخلية ضمان الذي يتناول ترتيبات  "لمؤسسات التعليم العالي الجودة واالعتماد ضمان

 (.7-2 قسم)

 

 المتطلبات الخاصة ما يلي:وتشمل 

التعليمي، ومستوى  القطاع  ودقة استخدام مسميات المؤهالت التي تصف بوضوح  .1

 التأهيل، ومجال الدراسة أو التخصص.

 الحد األدنى من الساعات المعتمدة المطلوبة للمؤهل المقصود. .2

لمهارات كل مجال من مجاالت التعلم )المعرفة، افي التعلم المحددة بشكل مناسب  نواتج .3

وتحمل المسؤولية، ومهارات التواصل وتقنية  مهارات التعامل مع اآلخرين اإلدراكية، 
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المعلومات والمهارات العددية، والمهارات الحركية النفسية عندما تكون ذات عالقة 

 بالبرنامج(.

 قد تحققتللمؤهل المطلوب التعلم  نواتجلالمطلوبة  ستويات )المعايير(المالدليل على أن  .4

 المجاالت. تلكفي كل واحد من 

 

  االعتماد: متطلبات الستيفاءما يجب القيام به التالية  وتوضح المالحظات

 

  المتطلب األول:
 . البببببببببببوطني للمبببببببببببؤهالت اإلطببببببببببباريجبببببببببببب سن يتطبببببببببببابق مسبببببببببببمى المؤهبببببببببببل مبببببببببببع 

 فنةيالتعلةيم الأن يتضةمن برنةامج ، وبشكل دقيةقمستوى التأهيل  يؤكد مسمى المؤهلأن من المهم 

ةفاتمُ أن تصةةف ، وفنةيكلمةة الرابةع أو الخةةامس مسةتوى بال أي  – (Descriptors) التخصةةص وص ِّ

 . المعنية بدقة الدراسة مجال   -المصطلحات المستخدمة لوصف التخصص

 

 المتطلب الثاني:

اإلطبار البوطني متفقا مع ما هو محدد في لمؤهل عدد الساعات المعتمدة الالزمة ل يكونيجب سن 

 .للمؤهالت

  عند تحديد الساعات المعتمدة للبرنامج: في االعتبار تؤخذينبغي أن ناك عدة جوانب هامة هو

  إضةافية، وال تحتسةب ضةمن السةاعات  تحضيريةالأو  الدراسات التأسيسيةكون تيجب أن

 المعتمدة للبرنامج.

  الواحد الفصل الدراسي  في أن تحتسبيمكن التي معتمدة عدد الساعات الال يزيد أن يجب

 . ساعة (18) على ليكنظام التفر  الب

 

 الدراسةي للطالةب ءيكةون فيةه العةبنظام تةرقيم الساعات المعتمدة على  حسابطريقة عتمد تو

األدنةى مةن ويكةون الحةد ساعة معتمدة في الفصل الدراسي، ( 18)إلى  (15)من  المنتظم كليا  

ويسةتخدم أربةع سةنوات.  للدرجة الجامعيةة التةي تسةتغرقساعة  (120)فيه الساعات المعتمدة 

فةةي إذا كةةان وكميةةة الةةتعلم التةةي تحققةةت. تقريبيةةة لتقةةديرات عةةدد السةةاعات المعتمةةدة ليعطةةي 

ؤدي إلةى تسة هذه الطريقة في احتساب الساعات فإن البرنامج عدد كبير من ساعات االتصال 

أن يتوقةع والذي ال يمثل بدقةة مقةدار الةتعلم الةذي يمكةن في عدد الساعات، غير واقعي  ارتفاع

 .شكل مقبولب

 

 المتطلب الثالث: 

 . المطلوبة لتعلماج التعلم في جميع مجاالت تاون بتطويرسهداف البرنامج  سن تهتميجب 

 ما يلي:  التي يمكن أن تثبت ذلكدلة وتشمل األ

  في جميع المجاالت.  تج  وانالتعلم المحددة للبرنامج  أهدافُ ينبغي أن تتضمن 

  ة فةي ضمنالمت مقرراتعبر الية عن تحقيق هذه النواتج التعليمية المسؤولينبغي أن توزع

 .المقررات تدرج في أهدافأن و على نحو مالئم ، برنامجال

  واألنشةطة الطالبيةة  طرائةق التعلةيمتوصةيفات البةرامج والمقةررات علةى ينبغي أن تشمل

 تج التعلم في كل مجال من المجاالت.واالمناسبة لن

 أشةكال مناسةبة علةى تقيةيم ارات واالمتحانات وغيرها مةن أنةواع الاالختبمل تينبغي أن تش

 . التعلم من مجاالتواحد كل لتقييم التعلم أشكال من 

  الطةةالب أو الخةةريجين أو رأي اسةةتطالعات ، بمةةا فيهةةا بةةرامجلاتقييمةةات أن تهةةتم ينبغةةي

 . لتعلمللتقويم، بنواتج التعلم بكل مجال من مجاالت ا آليات أخرى أو أيالعمل أرباب 
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 المتطلب الرابع:

متسببقة مببع مجببال مببن مجبباالت الببتعلم فببي كببل يببتم تحقيقهببا التببي سببتويات الميجببب سن تكببون 

 .المؤهالتمن مستويات التعلم لكل مستوى  واتجن ومواصفاتخصائص الخريجين مواصفات 

 وسةائلاالختبةارات واالمتحانةات وغيرهةا مةن  من خةاللبعض هذه النواتج التعليمية ويمكن تقييم 

خصةائص الخةريجين بيتصةل من هذه النواتج . بيد أن البعض اآلخر التقييم المتضمنة في البرنامج

ر عنهةةةا ب ةةةمسةةةتويات التحصةةةيل قةةةد عُ إلةةةى أن باإلضةةةافة . التعليميةةةة المؤسسةةةة تخةةةرجهم مةةةنبعةةةد 

التةي تحققةت. وبنةاء علةى التحصيل ستويات م لىالحكم عمن تتطلب مستويات  بمصطلحات عامة

غيةر مباشةرة  فةي غالبهةا علةى مقةاييس سةتويات التحصةيلأدلةة التوافةق مةع مب أن تعتمد ذلك، يج

درج ينبغي أن تُ العتماد للتلبية المتطلبات الالزمة و. المبنية على المعلومات األحكام المهنيةى وعل

  :برامجال اتتقويمي التالية فمصادر األدلة 

 يجي البرنامج.من قبل خر ةالذاتي اتالتقييموبرنامج تقويمات ال 

 ومين مقةمن مؤسسات أخرى، أو في المهنة يعملون بزمالء المقدمة من المستقلة  النصائح

التةي  (عةاييرسةتويات )الموالم واجبةاتاالختبةارات والفةي صعوبة المستوى  نع مدربين،

 حققها الطالب. 

 نأو مةالةذين يوظفةون الخةريجين، أرباب العمةل  منعلى استطالعات الرأي  االستجابات 

 .القدامى لخريجينالزمالء المهنيين من ا

 

 مسميات المؤهالت -4

 :          في التعليم العالي ةالتعليمي ميادينفات الوّصِ م   4-1

، الةةةةدبلوم الجةةةةامعي المتوسةةةةطمسةةةةتويات الةةةةدرجات العلميةةةةة مثةةةةل: لسةةةةتخدمة إن المسةةةةميات الم

مةةدى واسةةع.  ، والةةدكتوراه هةةي مصةةطلحات متعةةارف عليهةةا علةةى، والماجسةةتيروالبكةةالوريوس

 التعلم لكل من هذه الدرجات.تعقيد المتعلقة ب التوقعاتِّ  ح اإلطارُ ويوض  

 

التعليميةةة التةةي تُقةةد م فيهةةا البةةرامج  ميةةادينمةةن ال ميةةدانكةةل  توصةةيفاتأن تسةةتخدم و مةةن المهةةم 

ةةومُ . متسةةقبدقةةة وبشةةكل  األكاديميةةة فات (  فاتُ وص ِّ هةةي المصةةطلحات  التعليميةةة ميةةادينال)أو مةةـُعر ِّ

وفةةي  ومةةا شةةابهها.هندسةةة والعلةةوم ال كةةالفنون ولدراسةةات ل الواسةةعة يةةادينماللمسةةتخدمة لوصةةف ا

.  و نفسةه المجةال لوصف حقول تخصصية في بعض الحاالتِّ تتضمن هذه المصطلحات مسمياتٍ 

فةإن بةرامج الةدرجات العلميةة المصةممة للممارسةة المهنيةة تحمةل  ،في بعض الحةاالت االسةتثنائية

بكةةالوريوس إدارة و (،BEng) بكةةالوريوس الهندسةةة المجةةال المهنةةي مثةةل:ذلك أسةةماء متصةةلة بةة

 (، وهكذا.BAg)ة يالزراعالعلوم بكالوريوس و ،(BEd) بكالوريوس التربيةو ،(BBus)األعمال 

 

ه ينبغةي اسةتخدام بالمهنة في مسمى المجةال التعليمةي، فإنةالمرتبطة فات وص ِّ مالستخدم تُ  وعندما ال

مصةةطلح  واسةةتخداماالجتماعيةةة، العلةةوم  وأات اإلنسةةانيفةةي مجةةال راسةةات مصةةطلح "فنةةون" للد

علةوم البيئةة واألحيةاء والفيزيةاء  بمةا فةي ذلةك ،التطبيقيةة وأالطبيعية  لومعفي ال للدراسات "علوم"

 والطب.

 

عةةادة تحمةةل  بحةةث العلمةةيدرجات الفةةو يسةةتخدم األسةةلوب نفسةةه علةةى مسةةتوى الدراسةةات العليةةا. 

 وماجسةتير اآلداب ،الطبيعية والتطبيقيةةالعلوم دراسات في  (MSc)تير العلوم مثل ماجس مسمياتٍ 

(M.A. )الفلسةفة كتةوراهد سةمىم، كمةا يسةتخدم ماعيةللدراسات اإلنسانية والعلوم االجت (Ph.D. ) 

ةة.  وتتالبحثيةةة فةةي أي مجةةال درجاتللةة عةةادة  ة مهنيةةا  فةةي هةةذه المسةةتويات ضةةمن الةةدرجات الموجه 
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 مسةمى  و  ،رئةيس أو بحةثٍ  من المقررات الدراسةية، باإلضةافة إلةى تقةديم مشةروعٍ  كبيرٍ  كمٍ دراسة 

.شمل ي  المجال  الدراسي  المعني 

 

 :التالي رتيبالتال بد من اتباع و 

 المهنيمسار ال األكاديميمسار ال المستوى

  -مستوى االلتحاق

 التعليم الثانوي( تمام)إ 
  

 المتوسطالجامعي الدبلوم . 1
في المتوسط الجامعي م الدبلو

 لتعليم العاليا

 في...الدبلوم الجامعي المتوسط 

 )مجال التخصص(

 دبلوم ال. 2

، ... اآلداب، أو العلومفيدبلوم 

مقسمة بالتساوي( ) إذا كانت أو 

 في التعليم العالي

 ....في دبلوم

 مجال التخصص()

 دبلوم متقدم

اختياري لبرنامج بـ  مسمى)

أدنى كحد ساعة معتمدة  90

سنوات على  3لى مدى ع

 األقل(

 دبلوم متقدم في اآلداب، 

أو ) إذا كانت مقسمة أو العلوم 

 في التعليم العاليبالتساوي( 

 ...في دبلوم متقدم 

 )مجال التخصص(

 في اآلداب أو العلوم بكالوريوس . درجة البكالوريوس3

 بكالوريوس في )اسم التخصص

 :، على سبيل المثالالمهني

 هندسة(التربية، ال عمال،األ

 . الدبلوم العالي4
 في اآلداب دبلوم عالٍ 

 أو في العلوم

)اسم التخصص دبلوم عاٍل في 

المهني، على سبيل المثال: 

 األعمال، التربية، الهندسة(

 الماجستير. 5
 في اآلداب   ماجستير

 أو في العلوم

)اسم التخصص ماجستير في 

المهني، على سبيل المثال: 

 تربية، الهندسة(األعمال، ال

 دكتوراه في الفلسفة الدكتوراه. 6

)اسم التخصص دكتوراه في 

المهني، على سبيل المثال: 

 األعمال، التربية، الهندسة(

 
 :مؤهالت الدكتوراه 4-2

 ،فقةطجةدا  سةتخدم للدراسةات المتقدمةة أن يُ  نبغةييو ،" هو مسةمى اعتبةارياه"الدكتور مصطلحإن 

راسةةات تطبيقيةةة مسةةتقلة وإعةةدادا  لرسةةالة علميةةة أو تقريةةر أساسةةي رئيسةةا  أو دالتةةي تتضةةمن بحثةةا  

َ  ـقـيُ   مستقل.  م بشكلِّ ي 

 

ستخدم مسمى الدكتوراه في الفلسفة  في البةرامج التةي تعتمةد علةى البحةث العلمةي فةي المسةتوى يُ و

 السادس بغض النظر عن المجال الدراسي للبرنامج.  

 

( ، أو الةةدكتوراه فةةي DBAكتوراه فةةي إدارة األعمةةال )كمةةا أن درجةةات الةةدكتوراه المهنيةةة مثةةل الةةد

 ( يمكةةن أن تتضةةمن برامجهةةا عنصةةرا  DEng( أو الةةدكتوراه فةةي الهندسةةة )EdDأو  DEdالتربيةةة )

كثيةةرة و لكنهةةا تكةةون فةةي المعتةةاد  ذات صةةبغة عمليةةة وتتضةةمن مقةةررات دراسةةية  أساسةةيا   بحثيةةا  
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و الةدكتوراه أالبحةث  دة علةىالمعتمِّ الدكتوراه  .  وتعتبررئيسباإلضافة إلى تقديم بحث أو مشروع 

 .مع دكتوراه الفلسفة متكافئة المهنية في مكانةٍ 

 

 دراسات ما بعد الدكتوراه:

يجةب الةدكتوراه.  و الذين أكملوا دراسةة م مثل هذه الدراسات في مجاالت عدة لحديثي التخرج تُقد  

الطلبةة بإمكةان لكن و .شهادة علميةمنح ال تُ ووثيقة رسمية من الجامعة، العمل في هذا ف بعتر  ـأن يُ 

 .المناسبة لهذه الدراسةدكتوراه العلى درجة  وايحصلويكملوه وببرنامج دكتوراه آخر أن يسجلوا 

 

 :العليا الدكتوراه

بةالعلم علةى  واالنشةغالِّ  المتميةز والمكثةفِّ  في بعض األحيان اعترافا  بالبحةثِّ  علياتُمنح الدكتوراه ال

علةى شةكل كتةب  ة مةن الوقةت، لمةدة عشةر سةنوات عةادة. ويقةدم المرشةحون أدلةة  مدى فتةرة طويلة

ليا مستقلة مكونةة مةن كبةار عُ  منشورة، ويتم تقويم ذلك من هيئة تحكيم   زمالء وبحوثٍ  ومراجعاتِّ 

وترشةيح عةادة داخةل الجامعةة  اختيةارٍ  المسؤولين في المجال من خةارج الجامعةة. وهنةاك عمليةاتُ 

الممنوحة مسمى دكتوراه في اآلداب لعمةل فةي  . وقد تحمل الدرجةُ ييم الخارجي  قبل إجراء هذا التق

سةةتخدم ، فقةةد تُ اآلداب عامةةة، أو دكتةةوراه فةةي العلةةوم للدراسةةات المبنيةةة علةةى العلةةوم. وعلةةى كةةلٍ 

 .  دراسي معين تخصص لتحديدأكثر تخصصا   مسمياتٌ 

 

 الدكتوراه الفخرية:

مةن قبةل للمجتمةع  بةارز  إسةهامٍ  تقةديرخريةة عنةدما ترغةب فةي لقةب الةدكتوراه الف منح الجامعاتُ ـ  ت

مةن الجهةات المسةتفيدة  المانحةة أن تكةون الجامعةة -أو ال يشةمل –وقد يشمل هذا . هعضو مميز في

 : دكتةوراه القةةانونهةي مةنح بهةا الةدكتوراه الفخريةة.  والمسةميات التةي غالبةا مةا تُ هةذا اإلسةهاممةن 

(LLD)أو دكتوراه اآلداب ، ((DLetters  . ٍمةع نوعيةة  عادة ما يكون اسم الدرجة متفقا  ، فوعلى كل

ترن بمسمى هذه الدرجات عبةارة "فخريةة" للتعبيةر عةن قيمتهةا ـالذي ُمنحت بموجبه.  وتق إلسهاما

 ال المعنوية. و يحق للذين يُمنحون مثل هذه الةدرجات الفخريةة اسةتخدام ذلةك اللقةب، ولكةنهم غالبةا  

ف العامة، في حين أنه من المعتاد أن تستخدم الجامعة المانحةة للدرجةة ذلةك يفعلون ذلك في المواق

 اللقب عند االتصال بالشخص المعني.

 

 إطار المؤهالتفي  كل مستوىب التعلم المتوقعة   نواتجالبرامج و  خصائص   -5

الةتعلم فةي كةل مسةتوى مةن مسةتويات اإلطةار )مخرجةات(  نةواتج توصيفاتيتضمن الجزء التالي 

فةي أربعةة مجةاالت، وفةي كةل مجةال يتزايةد  التوصيفاتللمؤهالت.  و قد تم تصنيف هذه الوطني 

مع تزايد المستوى األكاديمي للمؤهل.  وتكون المعارف والمهةارات وتعقيداته حجم التعلم المتوقع 

تراكمية في كٍل منها، بحيث أن  التعلم في أي مستوى يشمل المعارف والمهةارات المدرجةة ضةمن 

 ات األدنى لنفس المجال، حتى وإن لم يتم إعادة ذكر تلك المعرفة أو المهارة.المستوي

 

على كل مستوى تةم وصةفه وذلةك لكةل المتعلمةين، وعنةدما  توصيفاتالوالهدف هو أن تنطبق هذه 

يكون التركيز األساسي لبرنامج الطالب في تخصص قةد تةم وصةفه بشةكل عةام للجميةع، فإنةه مةن 

وى أداٍء أعلةى بشةكل واضةح. فعلةى سةبيل المثةال، فةإن الطالةب الةذي المتوقع الحصةول علةى مسةت

امج تقنية المعلومات  كبرنامجٍ رئيٍس سيكون من المتوقةع أن تكةون لديةه مسةتوياُت نيدرس في  بر

خبرة في تقنية المعلومات التي تم وصفها تحت مجاالت المعرفةة والمهةارات اإلدراكيةة، بةدال  مةن 

تحت مسمى مهارات التواصل، وتقنيةة المعلومةات، والمهةارات  واحدل التوقع العام الموصوف لك

  العددية.
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 .وكمةةا أُشةةير مةةن قبةةل، فةةإن المهةةارات الحركيةةة النفسةةية مهمةةة جةةدا  فةةي بعةةض مجةةاالت الدراسةةة

وتختلف متطلبات المهارات الخاصة بشةكل كبيةر. وتوصةيفات مسةتويات )معةايير( الةتعلم فةي كةل 

الحركية النفسية. ولكن ينبغي تحديةد مسةتوى المهةارات  تشمل المهاراتِّ  مجال في الجزء التالي ال

لبةرامج التةي تهةتم بالمهةارات الحركيةة ل بالنسةبةالموصوفة بوضوح في توصيفات البةرامج وذلةك 

 النفسية بشكل كبير.

 

 التعليم الثانوي: تمامإ  -مستوى االلتحاق 

قةد أكملةوا  فةوق الثةانوييلتحقةون بةالتعليم  الوطني للمةؤهالت يفتةر  أن الطلبةة الةذين اإلطارإن 

مجةةاالت للدراسةةة فةةي الالتعلةةيم الثةةانوي، و أن يكونةةوا قةةد اجتةةازوا أي متطلبةةات سةةابقة ضةةرورية 

، فإنه لن يكون جزءا  من التعليم إضافيتحضيري متطلب وإذا كانت هناك حاجة إلى أي المحددة. 

متطلبةات حسةب ضةمن ال تُ ه الدراسةات مثةل هةذمةنح لالعالي، والسةاعات المعتمةدة التةي يمكةن أن تُ 

 . في التعليم العالي لحصولِّ على الدرجة العلميةا

 

 :كل مجالل، لتحاقفي مستوى االالمتوقعة علم الت نواتج  

 . المعرفة:1

ةفهةم واسةع للمعةارف والمهةارات  أن يكون لديةه العامةة التةي  مةواد الدراسةيةال مجةاالتفةي ة المهم 

يةتم اختيارهةا  التةي التمجةامةن الفةي أي مكثفةة نويةة، إضةافة إلةى معرفةة فةي المرحلةة الثا تدرس

 .ات الالحقةدراسلل سابقة متطلباتبوصفها 

 

 . المهارات اإلدراكية:2

وأن يكةون لديةه  الدراسةية التةي درسةهاوالنظريات في المواد  والمباديء ،المفاهيم العامة دركأن ي

أو فةي دراسةته جديدة سةواء فةي ال كالتمشالقضايا ولافي تحليل دركات القدرة على تطبيق هذه الم

، ةواالجتماعية ةاالقتصةاديات لقضايا الرئيسة المتعلقةة بةالتطوربا واعيا  أن يكون الحياة اليومية. و 

 تحليل تلك القضايا.ستمدة من تلك الدراسات في الم المدركاتعلى تطبيقِّ قادرا  و

 

 لية:وتحمل المسؤو تعامل مع اآلخرين. مهارات ال3

على أخذ المبادرة وعلى العمل وفق  قادرٌ و  السلوك الشخصيتعلم الذاتي والتحمل مسؤولية ي

   .الجوانب األخرى المتعلقة بالتطوير الذاتياألكاديمية وات الدراسمن  كلٍ في التوجيهات 

 

تحقيق بفعالية لوأن يعمل  ،م التي يكلف بها تحت إشراف بسيطإكمال المهايمكن االعتماد عليه في 

 األهداف المشتركة في المواقف الجماعية.

 

 :والمهارات العدديةالتواصل، وتقنية المعلومات، . مهارات 4

 العدديةةةوالمهةةارات لتقنيةةة المعلومةةات والحاسةةب األساسةةية يمكةةن أن يسةةتخدم بفعاليةةة المهةةارات 

  ومية. في الحياة اليفي المواقف التعليمية وكالت وحلها في معالجة المش)الحسابية( 

 

 وباستخدام تقنية المعلومات. و شفهيا   كتابيا  بفعالية،  يتواصل 

 

 المتوسطالجامعي الدبلوم وى األّول: المست 5-1

 خصائص البرامج: 5-1-1

 عامةا  واحةدا   سةتغرق عةادة  ت، سةاعة  معتمةدةثالثةين ( 30) اجتياز مةا ال يقةل عةنتتطلب  درجةهي 

لالعتةراف عةادة  الشةهادة.  وتُمنح هذه ا يعادل ذلكأو م كلينظام التفر  المن الدراسة بعلى األقل 
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أو تعلةيم الثةانوي، التعليم العالي، إما كامتداد للتعليم العام بعةد ال ترة قصيرة نسبيا  من الدراسة فيفب

ٍ  إعدادٍ ك ِّ مجال أو  للتوظيف في مجال إداري  صةة  محةدودة.  ومةع  يتطلب خبرة  مساعد  مهني  متخص ِّ

 تةةزود فةةي حةةد ِّ ذاتةةه، إال أن مثةةل هةةذه الدراسةةاتعتبةةر مةةؤهال  ذا قيمةةة ن تُ ينبغةةي أ الشةةهادةأن هةةذه 

 باألسس الالزمة لدراساٍت الحقٍة للحصول على مؤهٍل أعلى. عادة الدارسين

 

 خصائص الخريجين: 5-1-2

  :ما يليثبتوا أقد  لشهادةان على هذه والحاصلأن يكون نبغي ي

 المتعلقةةة  والمفةةاهيم والمبةةاديء ،ئقالمتصةةلة بالحقةةا معلومةةات األكثةةر أهميةةةالمعرفةةة بال

 المستوى.هذا للتوظيف في  الزمةإضافة إلى المعلومات ال ،دراستهمالخاص بمجال الب

  كالتفةي التعامةل مةع القضةايا والمشة شةكل بنةاءوبذكاء المعرفة بة هذهالقدرة على تطبيق 

ألخةةرى مةةن ا بغيةةره مةةن الجوانةةبالمعتةةادة )الروتينيةةة( المتعلقةةة بةةالتوظيف و المتوقعةةة و

 حياتهم.

  وعلةةةى  بشةةكل فةةةردي أو تعةةاوني فةةي األنشةةةطة الجماعيةةة، القةةدرة علةةى العمةةةل بفعاليةةة

 أو الجماعية. الذاتيةلمبادرة في تحقيق األهداف اعلى التصرف بمسؤولية، و

 لتقنيةةة   خدام الفعةةال، والقةةدرة علةةى االسةةتاهة وكتابةةة  بفعاليةةة شةةفلتواصةةل القةةدرة علةةى ا

 .ت الشائعة االستخداماالتصاالت والمعلوما

 

 :سن هذا المستوى يخريجعلى يجب و

  طلب في و  ،كالتاء في التعامل مع القضايا والمشـ  بشكل بن همو مهارات هممعارفيطبقوا

 .والمساعدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك المزيد من اإلرشاد

  ومسؤولية في المواقف الشخصية والوظيفيةموثوقية بيتصرفوا. 

 رفهم ومهاراتهماالمصممة لتطوير معألنشطة في ا ةيشاركوا برغب. 

 اإلخالص وتحمل تعكس اإلسالمية، والمعتقدات قيم و يتصرفوا بطرق تتوافق مع ال

 لتزام تجاه خدمة المجتمع.الو ا ،المسؤولية

 

 :، لكل مجالالتعلم في المستوى األّول نواتج 5-1-3

 المعرفة: -1

فةةي اسةية المتصةةلة بالحقةائق، والمفةةاهيم والمبةادئ أن يكةون لديةه المعرفةةة العامةة بالمعلومةةات األس

ِّ  ةجال الدراسم بمةا فةي ذلةك المعلومةات النظريةة والعمليةة المتعلقةة بةالتوظيف فةي المجةال المهنةي 

م ااسةتخدكيفيةة ل مةدركا  هةم التطةورات الحديثةة فةي مجةال دراسةته، و. وأن يكةون مةدركا  ألالمعني

تأثيرهةةا علةةى الممارسةةات مكانةةات إلو ن التطةةور لتحقيةةق مزيةةد مةة احةةةمصةةادر المعلومةةات المت

 .الراهنة

 

 المهارات اإلدراكية: -2

إيجاد و ،في مجال الدراسة أو التوظيف (الروتينية) لمعتادةاالعملية و كالتلمشا دراسةأن يستطيع 

الحصةةول علةةى . وأن يسةةتطيع دراسةةتهفتةةرة أثنةةاء طورهةةا األسةةاليب التةةي  مسةةتخدما  حلةةول عمليةةة 

 البحةثأن يسةتخدم أسةاليب ، و معروفةة جيةدا  مةن مصةادر  المتصلة بتخصصةهالحديثة المعلومات 

 . مع بعض التوجيهبرنامج الدراسة أثناء  طورتالتي  قصاءواالست

 

 وتحمل المسؤولية:مهارات التعامل مع اآلخرين  -3

إلرشةاد . ويطلةب النصةح واإلكمال المهام المسةندة إليةه،  ويمكن االعتماد عليه بمسؤوليةيتصرف 

 . مع اتصاف استجابته بالمبادرة ةبناءطريقة بيتصرف صعوبات، و  عندما يواجه أي
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 ال في المواقف الجماعية.  بشكل فع  يعمل 

 

 أو المصةادر الالزمةة للقيةام بالواجبةات المطلوبةة، ويفهةمالمعلومةات المزيد مةن عن يبادر بالبحث 

 لما دعت الحاجة إلى ذلك.كيطلب النصح والمساعدة و  المهاراتوحدود المعارف 

 

 :والمهارات العدديةمهارات التواصل، وتقنية المعلومات،  -4

فةي إكمةال المهةام وتقنية الحاسب  (روتينيةمعتادة )الالحسابية لمهارات اليمكن أن ي ستخدم بفعالية ا

سةواء يةة يتواصةل بفعالو  د في التعامل مع القضايا المعقةدة.اإلرشاوالتي قد تتطلب ، طلوبة منهالم

بفعاليةةة فةةي االتصةةاالت يسةةتطيع أن يسةةتخدم تقنيةةة المعلومةةات واالتصةةاالت كتابيةةا أو شةةفهيا، و 

 وفي عر  المعلومات والتقارير.  (،الروتينيةالمعتادة )

 

 الدبلوم  :المستوى الثاني 5-2

 خصائص البرامج: 5-2-1

امين مةةن سةةاعة  معتمةةدة، تسةتغرق عةةادة عةةسةتين ( 60) هةي درجةةة تتطلةةب اجتيةاز مةةا ال يقةةل عةةن

 لتطوير كل الدبلوماتممت أو ما يعادل ذلك في التعليم العالي. وقد صُ  كليالدراسة بنظام التفر  ال

، المهنيةة المسةاعدةالالزمة للتوظيف في المجاالت اإلدارية أو المجاالت  والمهارات ارفمن المع

سةات الالحقةة المؤديةة لدرالشكل األساس تي تال ةوالنظري ةالعام أسس المعرفةد الدارسين بيتزولو

ات العامةة أو الدراسةعلةى رغم أن التركيز  انهم  مُ يعد هذان العنصران ودرجة البكالوريوس. إلى 

علةق محةدد مت حسب مواصفات مجال الدبلوممنح يُ وعندما . المتصلة بالتخصص قد يختلف المهنية

عالقةةة المباشةةرة لمعةةارف والمهةةارات ذات الكةةون هنةةاك تغطيةةة كافيةةة لتبميةةدان مهنةةي فيجةةب أن 

 . من البرنامج ٪ 50قل عنيال . وهذا يقتضي في الغالب تغطية ما بالتوظيف في ذلك المجال

 

 خصائص الخريجين: 5-2-2

 قد أثبتوا ما يلي: الدبلوم ينبغي أن يكون الحاصلون على 

 والمبةةةةادئ والنظريةةةةات فةةةةي مجةةةةال الدراسةةةةة، وباألنظمةةةةة  مهمةةةةةبالحقةةةةائق اللمعرفةةةةة ا

 .  مجال تخصصهم المهنيالمتعلقة ب ت العمليةواإلجراءا

 كالت القضةايا والمشةعلةى  عمليةات االستقصةاءالقدرة على تطبيق المفةاهيم والنظريةات و

مبنية على ذلك  سليمةإيجاد حلول ، و على أو كليهما همأو توظيفدراستهم المتعلقة بمجال 

 .التحليل

 وا عةد  أُ  ذي الالنشاط ل في مجابنجاح لتوظيف الضرورية ل اتالقدرة على تحمل المسؤولي

 من أجله.

  مةع وكتابيةا   النتةائج شةفهيا  تقةديم ووتقويمهةا القدرة علةى تفسةير البيانةات الكميةة والكيفيةة ،

 المعلومات واالتصاالت.قنية االستخدام المالئم لت

 

 ويجب على خريجي هذا المستوى سن:

 مةةع مةةن التوجيةةهبأقةةل قةةدر  تهمقضةةايا بمجةةال دراسةة يطبقةةوا معةةارفهم و مهةةاراتهم علةةى ،

ات المبنيةة علةى هةذه والتفسير تعلى التحليال ذلك، وكيفية تأثير معارفهمحدود اكهم لرإد

 من الجهات المناسبة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.المعارف. ويطلبوا المشورة 

  في التخطيط لتعزيز معلوماتهم ومهاراتهم.يبادروا 

 ،نةةاء فةةي المواقةةف الجماعيةةة لتحقيةةق بشةةكل بويتفةةاعلوا  يفكةةروا ويتصةةرفوا باسةةتقاللية

 األهداف المشتركة.
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   ءمةةة تلةةك مةةدى مالمةةوا يقو  علةةى اآلخةةرين و التةةي قةةاموا بهةةا تةةأثير تصةةرفاتهم دوا يحةةد

عةةن تهم الخاصةةة مسةةؤولي. ويتحملةةوا األخالقيةةة السةةليمة التصةةرفات فةةي ضةةوء المبةةاديء

 الجماعية. وأفي المواقف الفردية التي قاموا بها تصرفاتهم 

 تعكةةس اإلخةةالص و تحمةةل ورفوا بطةةرق تتوافةةق مةةع القةةيم و المعتقةةدات اإلسةةالمية، يتصةة

 المسؤولية و االلتزام تجاه خدمة المجتمع.

 

 :، لكل مجالفي المستوى الثانيالمتوقعة التعلم  نواتج 5-2-3

 المعرفة: -1

يقةة ، والمعرفةة العمحةددة لةهخصةائص المالالدراسةة و  مجةالالمعرفة العامة بنطاق أن يكون لديه 

وأن  يكةون  .المهمةةالنظريةات والمفةاهيم والمبةادئ بما فةي ذلةك  المجال،في ذلك  جوانبببعض ال

لشةغل وظيفةة  الطلبةة د  ـِّ عةـُ في البةرامج التةي تأما . والحديثةِّ  ألبحاثالمهمة وا راهنةبالقضايا ال ملما  

ديثةة فةي الممارسةة المعرفةة بةالتطورات الحأن يكون لديةه فينبغي  ،دةعمهنية أو وظيفة مهنية مسا

 .لذلك المجال المهنيالمهنية و المتطلبات التقنية واللوائح التنظيمية 

 

 المهارات اإلدراكية: -2

مع قدر بسةيط القضايا العملية  علىالمعلومات التقنية والبحثية وتطبيقها وتفسير تحليل أن يستطيع 

م الحلةةول و (،وتينيةةةدة )الركالت المحةةددة أو المعتةةاالمشةةوأن يسةةتطيع أن يبحةةث التوجيةةه. مةةن  يقةةو 

َ  مستندأساليب جديدة البديلة، ويقترح  أن يسةتطيع . والنظريةة والعمليةة ذات الصةلةالمعرفة  على ا 

الةذي سةياق خةارج الأن يطبقهةا ذات العالقةة مةن المةواد التةي درسةها ووالنظريةات المفةاهيم  تحديد

التغيةر السةريع فةي طبيعةة ن يكون مدركا  لأفي كل من الحقل األكاديمي أو الوظيفي. و ،تعلمها فيه

كالت واقتةراح مراعاة ذلك عند تحليل المشةأن يكون قادرا  على و ،هالمعلومات في مجال تخصص

وأما في البرامج المهنية، فينبغي أن يكةون قةادرا  علةى تطبيةق المعةارف التقنيةة والمهنيةة .  الحلول

قدر محدود من التوجيةه، باإلضةافة إلةى القةدرة علةى بالعملية للقضايا اتخاذ القرارات تحليل والفي 

 وتفسير كل ما يترتب على القرارات المتخذة. فهم 

 

 وتحمل المسؤولية:مهارات التعامل مع اآلخرين   -3

اء فةةي المواقةةف الجماعيةةة لتحقيةةق ـ  بشةةكل بنةةوأن يتفاعةةل  ،باسةةتقالليةيسةتطيع أن يفكةةر ويتصةةرف 

 .مشتركة أهدافٍ 

 

 القيادة في مجموعة صغيرة في نطاق مسؤولية محدد.   تولي زماميستطيع 

 

عمةل قدرة علةى التخطةيط و اللديه الالضعف في معرفته ومهاراته الذاتية، ويستطيع تحديد جوانب 

 . على دعم تعلمه المستمر

 

التنظيميةة اللوائح  يدرك الشخصية في المواقف الفردية أو الجماعية.  و هحمل مسؤولية تصرفاتيت

 لما دعت الحاجة إلى ذلك.ويلتزم بها ، ويطلب المشورة كالسلوك والممارسة  قواعدو 

   

م على اآلخةرينتخذة المقترحة أو المُ  التصرفاتتأثير  تحديديستطيع  مالءمةة تلةك مةدى  ، وأن يقةو 

 وبهةةا خالفةةات محتملةةة  فةةي القةةيم أالمواقةةف التةةي وأمةةا فةةي . لمةةا يترتةةب عليهةةا التصةةرفات وفقةةا  

ةةألولويةةات، ا و القةةيم واألولويةةات المتصةةلة بةةذلك، ذلةةك الخةةالف ح طبيعةةة فإنةةه يسةةتطيع أن يوض 

 حول اإلجراءات التي يجب أن تتخذ.ات سليمة قرار ويستطيع أن يتخذ
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 :عدديةالالمهارات مهارات التواصل، وتقنية المعلومات، و -4

و  الستقصاءالعالقة في اذات المعتادة )الروتينية( األساليب اإلحصائية والرياضية يمكن أن يطبق 

 والقضايا.   كالتاقتراح الحلول للمش

  

 وبشكل صحيح.دقة ب النتائج  ، ويقدم المناقشات، والتحليالت وو شفهيا   يتواصل بفعالية كتابيا  

 

القضةةايا والحصةةول علةةى يسةةتطيع أن يسةةتخدم تقنيةةة المعلومةةات واالتصةةاالت بفعاليةةة فةةي تحليةةل 

 .تقديمها المعلومات و

 

 البكالوريوسستوى الثالث: الم 5-3

 خصائص البرامج: 5-3-1

ساعة  معتمدة، تستغرق عادة أربعة مائة وعشرين ( 120هي درجة تتطلب اجتياز ما ال يقل عن )

بةاختالف طةول البرنةامج ويختلةف ة أكاديمية بنظام التفر  الكامل أو مةا يعةادل ذلةك. يأعوام دراس

داخةل المباشةرة مةن الدراسةة  –معتمةدة  سةاعة( 120)عتبةر اجتيةاز ي و. المهنةي التخصةصمجال 

هنةاك اإلشةارة إلةى أن ينبغةي ولكةن  البكةالوريوس،لبةرامج درجةة الحةد األدنةى  – يالجةامعالحرم 

ذات بةرامج درجة البكةالوريوس  تتطلبوعندما متطلبات دراسة تخصصية في المجاالت المهنية. 

كمةةا هةةو، ل يبقةةى ــ ِّةةؤهن مسةةتوى المإكمةةا هةةو الحةةال فةةي بعةةض التخصصةةات، فةة، سةةاعات أطةةول

 .ة التعلم اإلضافية المطلوبةكمي  إلثبات معتمدة  ساعاتٌ وتضاف 

 

مع التعمةق فةي بعةض  ،مجال دراسة واسعلشامل  فهمٍ لتطوير بكالوريوس ال ةشهاد برامجُ  صممتُ و

يةةدرك .  و مةةن المهةةم أن ألبحةةاثألحةةدث التطةةورات واالدراسةةات واشةةتمالها علةةى التحليةةل الناقةةد 

 بالتخصص. المتعلقةاألخرى التعلم مجاالت بذات الصلة و النظريات  ارف  المع الطلبةُ 

 

األساسةةي لةةدخول عةةدد مةةن المجةةاالت المهنيةةة التةةي تتطلةةب  كةةالوريوس المؤهةةل  تعتبةةر درجةةة البو

ِّ   .عاليةٍ  مهاراتٍ  الالزمةة مهةارات الر البرامج في هذه المجاالت كال  من المعارف وويجب أن تطو 

 ،فةي المعةارف واألبحةاث العمليةة والنظريةةالخلفيةة إضافة إلى تطةوير  ه المهن، في هذممارسة لل

 مواصلة الدراسة في المستويات الالحقة. المؤدية إلى

 

 خصائص الخريجين: 5-3-2

 قد أثبتوا ما يلي: البكالوريوس ينبغي أن يكون الحاصلون على شهادة 

 معةةين مجةةال دراسةةي   فةةيمةةن المعةةارف مة ـ  ومنظةة ناسةةقةشةةاملة ومتبمجموعةةة معرفةةة ال ، 

 المتعلقة بذلك المجال. باديءنظريات والموبال

 تحةت قةدر محةدود مةن حلةول ابتكاريةة إيجةاد المعقةدة وكالت القدرة على البحث فةي المشة

 المجاالت األخرى ذات العالقة. منمجال دراستهم و  من رؤىالتوجيه ، باستخدام 

  إيجاد والتحليل  في اإلحصائية المناسبة األساليب الرياضية والقدرة على تحديد واستخدام

إليصةال مناسةبة  اتاآلليةأكثةر سةتخدام ختيةار واالحلول للقضةايا المعقةدة ، والقةدرة علةى ا

 .المتلقين المختلفينإلى  النتائج

  القةةدرة علةةى القيةةادة واالسةةتعداد للتعةةاون الكامةةل مةةع اآلخةةرين فةةي المشةةاريع والمبةةادرات

 المشتركة. 

 و متكامةةل مةةن المعةةارف  ، يتعةةين اإللمةةام بمجةةال واسةةعرنةةامج مهنيةةا  وفةةي حالةةة كةةون الب

 طلوب.المالمهني والمهارات المطلوبة للممارسة الفعالة في المجال 
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   يتعةةين اكتسةاب معرفةةة ةمهنية مارسةةةوال يقةود إلةى م وفةي حالةة كةةون البرنةامج أكاديميةةا ،

القةدرة علةى تفسةير  إضافة إلىفي مجال التخصص، ألبحاث عميقة وفهم شامل ألدبيات ا

 المعرفة في المجال الدراسي.زيادة في  ألبحاثوتحليل وتقويم أهمية تلك ا

 

 ويجب على خريجي هذا المستوى سن:

  ةالفرديةةة فةةةي المواقةةةفيجةةةاد الحلةةةول لهةةةا إوالقضةةةايا و كالت المشةةةتحديةةةد فةةةي يبةةةادروا 

 إليجاد حلوٍل عملية ومبتكرة. قيادةالويمارسوا ، ةوالجماعي

 المكتسبة من مجالهم الدراسي في معالجةة دركات النظرية وأساليب االستقصاء مُ يطبقوا ال

 .ضمن سياقات مختلفة كالتالقضايا والمش

  علةى تخصصهم، ويكونةوا قةادرين  في مجالالتغير السريع في المعلومات طبيعة يدركوا

 . واقتراح الحلول لها لقضايا األكاديمية أو المهنيةامراعاة ذلك عند دراسة 

 ةأو المهنية ةاألكاديمية جةاالتهمأحدث التطورات في مشاركوا في األنشطة بهدف مواكبة ي 

 رفهم وفهمهم الذاتي.اتعزيز معيستمروا في و

 فةي و يبةدوا روح القيةادة انضةباط السةلوك مةن األخالقيةات و  مسةتوى عةالٍ دائما   ظهرواي

 واالجتماعية.والمهنية األكاديمية األوساط 

 عاليةة مةن  ق مةع القةيم و المعتقةدات اإلسةالمية، وتعكةس مسةتوياتٍ يتصرفوا بطرق تتوافة

 اإلخالص و تحمل المسؤولية و االلتزام تجاه خدمة المجتمع.

 

 :مجاللكل  ،الثالثفي المستوى المتوقعة التعلم  نواتج 5-3-3

 المعرفة: -1

ات وبالمبةةاديء والنظريةة ،بمجةةال الدراسةةة مـ  منظةةمعرفةةة شةةاملة وبشةةكل متكامةةل وأن يكةةون لديةةه 

و النظريةةات فةةي المجةةاالت العلميةةة وأن يكةةون ملمةةا  بالمعةةارف المتعلقةةة بةةذلك المجةةال. األساسةةية 

التخصةةص  إذا كةةان بالمجةةاالت المهنيةةة األخةةرى ذات العالقةةة ملمةةا  ، و المتصةةلة بمجالةةهاألخةةرى 

 دراسةتهمجةال التخصصات التي يشتمل عليهةا أحدث التطورات في بكذلك وأن يكون ملما  .  مهنيا  

المعرفةة فةي زيةادة وللقضةايا لحديثةة المتعلقةة بإيجةاد الحلةول ألبحةاث ابا العاليوعي البما في ذلك 

ن علةى وعةي والخريجةيكةون ارسةة المهنيةة، مللم طلبةال مجال التخصص.  وفي البرامج التي تعد  

زمن الةة ذلةةك عبةةر المتطلبةةات الفنيةةة لهةةا وكيفيةةة تحسةةينبو ،مهنةةةلتنظيميةةة لاللةةوائح الباألنظمةةة و

 ظروف المحيطة. في ال اتلتغيراستجابة ل

 

 المهارات اإلدراكية: -2

واألدلةةة الجديةةدة مةةن  لمعلومةةات والمفةةاهيما مباالستقصةةاءات، وأن يفهةةم ويقةةو   أن يسةةتطيع القيةةام

كالت مةع قةدر بسةيط مةن مةن القضةايا والمشة نطةاق واسةعٍ يطبةق النتةائج علةى ، و مصادر متنوعة

مسةةتخدما  أشةةكاال  متنوعةةة مةةن تقنيةةات  بحةةث المشةةكالت المعقةةدة نسةةبيا  وأن يسةةتطيع أن ي.  التوجيةةه

و النظريةةة المعةةارف  ، ويقتةةرح حلةةوال  مبتكةةرة لهةةا مةةع مراعةةاة المعلومةةات والمصةةادر األخةةرى

يستطيع تطبيق هةذه المهةارات و  وما يترتب على القرارات المتخذة.الخبرات العملية ذات العالقة 

وأما في البرامج المهنية، فينبغةي بمجال دراسته.  مية ومهنية متصلة والمدركات في سياقات أكادي

أن يكةةون قةةادرا  علةةى اسةةتخدام الطةةرق اإلجرائيةةة المعتةةادة )الروتينيةةة( بشةةكل مناسةةب، مةةع تحديةةد 

واالسةتجابة بشةكل يعتمةد علةى خلفيتةه النظريةة والعمليةة التي تتطلب إيجاد حلوٍل مبتكرة المواقف 

 .ذات العالقة
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كان في مركز أسواء في المواقف الجماعية بناءة للقضايا الحلول الفي، ويعمل على تسهيل، يسهم 

تطلةب تفةي مواقةف متنوعةة يمكةن أن يمةارس قيةادة الجماعةة في جماعة.  و  عضوا  كان  مقيادي أ

  مبتكرة.   اتاستجاب

 

 لهةا سةواء  بشةكل مناسةب  التةي تتطلةب عنايةة خاصةة و التصةديالقضةايا  تحديةدفي المبادرة قوم بي

 من خالل العمل الجماعي. منفرادي أاكان ذلك بشكل أ

   

و أ ةالمعلومةةات الجديةةدإيجةةاد وسةةائل ه الةةذاتي ويسةةتطيع أن يحةةدد ويسةةتخدم تحمةةل مسةةؤولية تعلمةةي

 . نجاز المهام المسندة إليهإلالزمة أساليب التحليل ال

 

حساسةة  قبطةراألحكةام األخالقيةة القضايا األخالقية والمهنية التةي لهةا عالقةة بةالقيم و مع يتعامل 

 المهنية المتعارف عليها.  األخالقياتلآلخرين ومتوافقة مع القيم األساسية و

 

 :والمهارات العدديةمهارات التواصل، وتقنية المعلومات،  -4

أن وعند دراسة القضايا والمشةكالت، ت العالقة األساليب اإلحصائية والرياضية ذا يمكن أن يحدد

 المعلومات واقتراح الحلول. فسيرفي تإبداعي بشكل طبقها ي

 

قضةايا للالعةر  المناسةبة  أشةكال يسةتخدمو وأن يختةار شةفهيا  وكتابيةا ،بفعاليةة يمكن أن يتواصةل 

 .ينلفلمتلقين المختلوالمختلفة 

 

 فسةير،وت ،فةي جمةعمناسةبة لمعلومةات واالتصةاالت تقنيةات اأكثةر  (روتينييستخدم بشكل معتاد )

 وإيصال المعلومات واألفكار.

 

 الدبلوم العالي :المستوى الرابع 5-4

 خصائص البرامج: 5-4-1

 تمامبعد إعادة ساعة  معتمدة، وتكون أربع وعشرين ( 24) ب اجتياز ما ال يقل عنهي درجة تتطل

أو ما يعادل ذلك  كليقل بنظام التفر  الوتستغرق عاما  دراسيا  واحدا  على األ ،درجة البكالوريوس

فةةوق البةةرامج إلةةى تقةةديم دراسةةات أكاديميةةة و مهنيةةة متقدمةةة هةةذه وتهةةدف بنظةةام التفةةر  الجزئةةي. 

 الغيةةر أنهةةم  ،رفهم ومهةةارتهم المهنيةةةاللطلبةةة الةةراغبين فةةي تحسةةين معةةمرحلةةة البكةةالوريوس 

روع أو المشةةالبحةةث ن فةةي إجةةراء لتحةةاق بدرجةةة الماجسةةتير أو ال يرغبةةومتطلبةةات اال نيسةةتوفو

مةن  الدرجةة.  و تتضةمن بةرامج الةدبلوم العةالي عةادة مجموعةة  مطلةوب لنيةل مثةل هةذه ال األساسي

 ٍ رئيسي  قد تتطلب إكمال مشروعٍ كما  ،معين المواد الدراسية المتقدمة ذات العالقة بتخصص مهني 

 أو فرعي.

 

أن هةا لطلبةة الةذين يكملونفةي حةد ِّ ذاتةه، فةيمكن ل مةؤهال  علمي ةا  تعتبةر العةالي ومع أن درجة الةدبلوم 

قبةول اسةتيفاء متطلبةات الماجستير، و قةد يتطلةب ذلةك مةنهم يتقدموا لمواصلة الدراسة في مستوى 

 .قبل ذلك إضافية نظرية أو تطبيقيةٍ  إكمال دراساتٍ خاصة، أو 

 

 خصائص الخريجين: 5-4-2

 ما يلي:  قد أثبتوا دبلوم العاليلاينبغي أن يكون الحاصلون على 
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 أو  في مجال أكةاديمي  الممارسة المهنية، والخبرة الواسعة أو نظريات المعرفة المتقدمة بال

 .مهني  

  بشةةكل إبةةداعي فةةي التخطةةيط والبحةةث  مارسةةاتالنظريةةات و المتلةةك القةةدرة علةةى تطبيةةق

 .تهم المحددةمجال دراسمدركات داخل وخارج إلى مجال واسع من ال استنادا  

 ار واسةتخدام مجموعةة مةن األسةاليب الرياضةية و غيرهةا مةن األسةاليب القدرة علةى اختية

. لهةةةاواقتةةةراح مبةةةادرات جديةةةدة و إعةةةداد التقةةةارير عنهةةةا قضةةةايا ال دراسةةةةالتحليليةةةة فةةةي 

التصةةال الشةةفهية و الكتابيةةة و اإلليكترونيةةة للتواصةةل مةةع ألشةةكال اال ـ  واالسةةتخدام الفعةة

 واالجتماعية.  في األوساط األكاديمية و المهنيةتلقين مال

 العالية في االضطالع بالمسؤوليات المتعلقة بالممارسة المهنية أو الوظيفية. ةالكفاء 

 

 ويجب على خريجي هذا المستوى سن:

  تخصصهم داخل و خارج مجال عملية النظرية والارف واسع من المع على مدىيعتمدوا

 القضايا والمشاكل الجديدة. معالجةالدراسي في 

  في المبادرات التي تستهدف معالجة القضايا المهمة في العمل أو ادة الفعالة القييمارسوا

وتتوافق مع القيم األساسية اآلخرين في بيئة المجتمع بطرق تتسم بالحساسية تجاه 

 والمبادئ األخالقية.

 في الحياة المهنية والقيادة  القدوةبشكل إيجابي على اآلخرين من خالل  يؤثروا

 واالجتماعية.

 مع اآلخرين شكل تعاوني ب يعملواالمسؤولية في تطوير مهاراتهم المهنية ذاتيا و  والتحمي

 متابعة كل ما يستجد  من تطوراٍت حديثة في مجالهم. في

  يتصرفوا بطرق تتوافق مع القيم و المعتقدات اإلسالمية، وتعكس مستويات عالية من

 ع.اإلخالص و تحمل المسؤولية و االلتزام تجاه خدمة المجتم

 

 :، لكل مجالفي المستوى الرابعالمتوقعة التعلم  نواتج 5-4-3

 المعرفة: -1

في مجةال أكةاديمي أو مهنةي، وفةي مجةاالت الممارسات لنظريات وبامتقدمة أن يكون لديه معرفة 

فةةي  بتكةةراتالمعاصةةرة والم ألبحةةاثلمةةام باإل.  باإلضةةافة إلةةى االتخصةةصأخةةرى مرتبطةةة بمجةةال 

 المتعارف عليها. والممارسات ذه التطورات على النظريات وتأثير هالمهنية  اتالممارس

 

 المهارات اإلدراكية: -2

مةع  ،المعقةدة كالتالقضةايا والمشة دراسةةتطبيق المعرفة النظرية والخبرة العملية فةي أن يستطيع 

في االعتبةار الظةروف المطلوبة. وأن يأخذ  التحليلأو أساليب اإلضافية لمعلومات امصادر تحديد 

يضةةع أو  كالتالحلةةول للمشةة يقتةةرحالنتةةائج وويسةةتخلص يةةة المختلفةةة عنةةد تحليةةل القضةةايا، العمل

 تساهم في حلها.العمل التي ستراتيجيات ا

 

 

 وتحمل المسؤولية:مهارات التعامل مع اآلخرين  -3

فةي في شةتى الظةروف والمواقةف بمةا  ةالجماعيفي المواقف بفعالية على المستوى الفردي ويعمل 

تصةرف وأن يالتي تتطلةب مسةتويات عاليةة مةن البراعةة والحساسةية.   تلكف الجديدة وذلك المواق

 مةتحمال  مبةديا  روح القيةادة و  ،مهنيةة أخةرىالاالت ال من المجأي مجفي أو  وظيفتهبمسؤولية في 

 في ذلك مستويات عالية من المسؤولية.
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ولتطةوير   لمهةام الراهنةةمةن الكةل الالزمةة جديدة المهارات الو  ارفمعالتحمل مسؤولية تطوير ي

 القدرات والمهارات المستقبلية. 

 

تضاربا  فةي القةيم واختالفةات  تتضمنفي المواقف التي  من السلوك  األخالقي لٍ بمستوى عايلتزم 

بشةكل إيجةابي علةى اآلخةرين مةن خةالل التصةرفات المثاليةة و االضةطالع ويةؤثر  .ولوياتفي األ

 المواقف الجماعية األخرى. أوبدور قيادي في المجال الوظيفي 

 

 :والمهارات العدديةمهارات التواصل، وتقنية المعلومات،  -4

وأن يطبقهةا فةي االسةتنتاجات يستطيع أن يستخدم مجموعة من األسةاليب الرياضةية و اإلحصةائية 

 نأ. وعنهةا وإعةداد التقةاريركالت فةي استقصةاء القضةايا و المشةويسةتخدمها بةذكاء بشكل مناسةب 

م االتصةاالت اإللكترونيةة.  و  قنيةةل مع اآلخرين بفعالية كتابةة أو مشةافهة وباسةتخدام تتواصي يقةو 

اإلجةراءات الالزمةة يتخةذ ، و التواصةل مةع المتلقةين المختلفةينمةدى نجةاح  (روتيني) معتادٍ  بشكلٍ 

 لتحسين كفاءة التواصل كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

 

 المستوى الخامس: الماجستير 5-5

 مج:خصائص البرا 5-5-1

مةةن المقةةررات  سةةاعة  معتمةةدةأربةةع وعشةةرين ( 24ب اجتيةةاز مةةا ال يقةةل عةةن )هةةي درجةةة تتطلةة

أو اجتيةاز مةا ال يقةل عةن ، بحثيةة درجةة  تمةنح فةي البةرامج التةي وذلك الدراسية إضافة إلى رسالة 

المقةةررات الدراسةةية إضةةافة إلةةى مشةةروع تخةةرج أساسةةي. مةةن سةةاعة  معتمةةدة تسةةع وثالثةةين ( 39)

مةةن مةةابين عةةام دراسةةي واحةةد علةةى األقةةل إلةةى ثالثةةة أعةةوام عةةادة جةةات الماجسةةتير دروتسةةتغرق 

 المتقدمة بعد الحصول على درجة البكالوريوس. الدراسة

 

للطلبةة  متقدمةالمهنية الكاديمية واأل اتمهارالو ارفمعالتُصمم برامج الماجستير لتزويد الطلبة بو

ِّ بمعدل  التحصيل، من  عالٍ البكالوريوس بمستوى الذين أنهوا درجة   .أو أعلى عادة (3) تراكمي 

 

متقدمةةة قةةد تتضةةمن باإلضةةافة للمقةةررات المهنيةةة الخبةةرة الالماجسةةتير التةةي تسةةتهدف  درجةةاتو 

علةى ق فيةه مةا تعلمةه ويطب ِّة بشةكل مسةتقلينجةزه الطالةب  ا  رئيسة بحثيا   الدراسية المتقدمة مشروعا  

 قضايا و مشكالت في التخصص.

 

( أو MAبمسميات مثل ماجستير فةي اآلداب ) الرسالةعلى  عتمدتالماجستير التي درجات تـُمنح  و

درجات الماجسةتير المهنيةة التةي تتضةمن دراسةة مقةررات أما .  عادة (MScماجستير في العلوم )

بمسةةميات مثةةل منح عةةادة ـُ فهةةي تةة ،رئةةيسمشةةروع تخةةرج مقةةررات دراسةةية وو دراسةةية متقدمةةة، أ

  ،(MEdأو ماجسةتير التربيةة )  ،(MBA)ماجستير إدارة األعمال أو  ،(MBusماجستير األعمال )

 (  أو أي مسميات أخرى ترتبط بالمجال المهني المعني.MEngأو ماجستير الهندسة  )

 

 

 خصائص الخريجين: 5-5-2

 قد أثبتوا ما يلي: الماجستير ينبغي أن يكون الحاصلون على شهادة 

 و آخر التطورات العلمية في فرع من فروع  ألبحاثالفهم الشامل و المتعمق للنظريات وا

مخةزون المعرفةي فةي علةى الالتطورات  تأثير هذهل، والمعرفة أو في مجال تدريبي مهني

 التخصص المعني.
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 لقةةةدرة علةةةى وا ،واالستقصةةةاء المختصةةةة بالمجةةةاللمةةةام باألسةةةاليب المتقدمةةةة للبحةةةث إلا

ة، والقةدرة علةى مارسةة المهنيةوتطبيقها باستقاللية فةي المجةال الدراسةي أو الماستخدامها 

 . استخدام هذه األساليب في القيام بأبحاث رئيسة أو مشاريع مهنية

  اتفةةي الممارسةةوتطبيقهةةا والتطةةورات الحديثةةة ألبحةةاث نتةةائج ااسةةتخالص القةةدرة علةةى 

اقتةراح الحلةول للقضةايا فةي و ،تطةوير و اختبةار الفرضةياتفةي و ،التحليةل وفةيالمهنية، 

 والعملية. النظرية كالتوالمش

 إلى  القدرة على إيصال نتائج البحوث والدراسات المتقدمة من خالل المنشورات المحكمة

 األوساط األكاديمية و المهنية و غيرهم من فئات المجتمع.

 

 ويجب على خريجي هذا المستوى سن:

  و بداعيةةة إلللقضةايا األكاديميةةة والمهنيةةة المعقةدة بتقةةديم الحلةةول امسةةتمر بشةةكل يسةتجيبوا

هةةذه المهةةارات عنةةد الضةةرورة فةةي حالةةة غيةةاب  واميسةةتخدو إصةةدار األحكةةام السةةليمة،

  المعلومات الكاملة الخاصة بالموضوع قيد البحث.

  يتعةاونوا المتوقعة وغير المتوقعةة، وكالت في معالجة وحل المشيتصرفوا باستقالل ذاتي

 المواقف الجماعية.باألدوار القيادية عند الحاجة لذلك في يضطلعوا و ،مع اآلخرين

 بةالقيم األخالقيةة المتعةارف عليهةا فةي التعامةل مةع المواضةيع الحساسةة والمعقةدة  ايلتزمو

 .، إضافة إلى حث اآلخرين على االلتزام بهاالقيمقويا  في  ا  التي قد تتضمن تضارب

  فةي تةوفير يقومةوا بةدور قيةادي ، و بشةكل كامةل مسؤولية تعلمهم الةذاتي المسةتقليتحملوا

 رص لدعم التطوير المهني المستمر لآلخرين.الف

  يتصرفوا بطرق تتوافةق مةع القةيم و المعتقةدات اإلسةالمية، وتعكةس مسةتويات عاليةة مةن

 اإلخالص و تحمل المسؤولية و االلتزام تجاه خدمة المجتمع.

 

 :، لكل مجالفي المستوى الخامسالمتوقعة التعلم  نواتج 5-5-3

 المعرفة: -1

للمادة الدراسية أو التخصص بما في  األساسيةفهم ناقد للموضوعات لة وشاممعرفة أن يكون لديه 

أكةةاديمي  يراهنةةة فةةي مجةةال بحثةةنظريةةات وتطبيقاتهةةا الالء و المبةةاديو  ،ةالرئيسةةمفةةاهيم ذلةةك ال

مةن مجةاالت التخصةص لمجال واحد أو أكثةر  عميقلديه فهم في ممارسة مهنية.  و أو  متخصص

 يفهةم. وهذا المجةالث و أساليب الممارسة المهنية في ابحألريات و االنظ الدقيق فيما يتعلق بأحدث

خةةزون علةةى الم األبحةةاث الحديثةةةتةةأثير كمةةا يفهةةم  تطبةةق المعةةارف الحديثةةة وكيةةفتتكةةون  كيةةف

الحديثة  اإلجراءاتاللوائح ويدرك .  و المرتبطة به المهنيةات وعلى الممارس المعرفي في المجال

كمةا يةدرك أسةباب هةذه ، والتي قد تؤثر على التخصةص المهنةي المعنةي في البيئة المحلية والدولية

 .مستقبال   وما يترتب عليها التغيرات

 

 المهارات اإلدراكية: -2

لسةةياقات انوعةةة مةةن تفةةي التعامةةل مةةع مجموعةةة مبشةةكل مسةةتمر لمعرفةةة النظريةةة والعمليةةة ا يطبةق

يقةةدم اسةةتجابات أصةةيلة ومبتكةةرة و  مهنيةةة أو كليهمةةا معةةا ،الالجديةةدة وغيةةر المتوقعةةة العلميةةة أو 

فةي المواقةف التةي ال تتةوفر و مبنيةة علةى اطةالع مقنعةة يصةدر أحكامةا   كما للمشكالت والقضايا. 

 .سقةـ  أو مت فيها معلومات كاملة

 

فكار األ ، ويطورويستطيع تطبيقهاالمنشورة أو التقارير المهنية  ألبحاثا الستخالص منايستطيع 

يسةةتطيع تطبيةةق .  وهةةذه المعةةارف المعةةارف الثابتةةة لديةةه أو يختبةةرجها فةةي دميةةمهمةةة والجديةةدة ال
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نتةةائج الاسةةتنباط وفةةي  بةةداعي للقضةةايا المعقةةدةإلالمتخصةةص والعةةام فةةي التحليةةل ا أسةةاليب البحةةث

 .األكاديمي أو المهني مجال تخصصهالمقترحات المتصلة بو

 

فةةي ذلةةك  مطبقةةا   ،باسةةتقاللية لمةةيمةةن بحةةث ع ا  أو جةةزءيسةةتطيع تخطةةيط وتنفيةةذ المشةةاريع الكبيةةرة 

تةةؤدي إلةةى قيمةةة إلةةى اسةةتنتاجات  ليتوصةةل أسةةاليب البحةةث  معرفتةةه النظريةةة والعمليةةة ومسةةتخدما  

  .المهنية اتلممارسل أوإضافاٍت مهمة  للمعرفة الحالية 

 

 وتحمل المسؤولية:مهارات التعامل مع اآلخرين  -3

معالجتهةةا فةةي و ةأو المهنيةة ةاألكاديميةة السةةياقات المعقةةدة فةةيكالت القضةةايا والمشةةتحديةةد فةةي يبةةادر 

عنةدما تكةون هنةاك حاجةة إلةى معلومةات أو مهةارات  ،تصرف بصةورة مسةتقلةيو  بشكل إبداعي.

 تطبيقها.و والمهارات المطلوبةلبحث عن المعلومات باإضافية، و ذلك 

 

القضةايا  معالجةة عندن مع اآلخري ء وبنـ ا ، ويتعاون بشكل كاملٍ عملهكاملة عن تحمل المسؤولية ي

ويتصةرف  .عةت الحاجةةدمبديا  مهارات القيادة الرسةمية وغيةر الرسةمية وذلةك كلمةا ، كالتوالمش

 بطرق تحفز دائما  فعالية المجموعة ككل في المواقف الجماعية.

 

بحساسية مع القضايا األخالقية المعقدة فةي المواقةف األكاديميةة أو المهنيةة.  و وبشكل دائم عامل يت

فةي وذلةك مبةاديء وقةيم معروفةة، اطةالع ومسةتندة إلةى مبنية علةى  ةو عادل ةسليمصدر أحكاما   ي

الممارسةة أو  معايير وقواعد السةلوك األخالقةي وفي بشكل دقيق لم يتم التطرق إليها  التي قضاياال

وقةيم  علةى مبةاديءسليمة، مبنية على اطةالع ، وقائمةة عادلة وويصدر أحكاما   . اللوائح التنظيمية

محاولةةة لالحاليةةة معةةايير وقواعةةد الممارسةةة اإلشةةارة إلةةى نقةةاط القصةةور فةةي فةةي  ويبةةادر.  ثابتةةة

 .مراجعتها وإصالحها

 

 :والمهارات العدديةمهارات التواصل، وتقنية المعلومات،  -4

والمجتمةع ككةل مةن خةالل  ينوالمهنية يناألكاديمي ينـ  المتلقمع  مالئمال ىمستوبالبفعالية ويتواصل 

الرسةالة ومنشورات أكاديمية ومهنيةة بمةا فةي ذلةك تقديمية تقارير رسمية وغير رسمية وعرو  

 .لرئيسروع ارير المشقتأو  العلمية

 

كمةةا بكفةةاءة، كمةةا يسةةتخدمها  مهةةا بشةةكل ناقةةدٍ ويقو  اإلحصةةائية والرياضةةية بيانةةات اليحصةةل علةةى 

النتةائج إيصةال في بحث القضايا وة المالئمالمعلومات واالتصاالت  اتيستخدم كما  واسعا  من تقني

 والتوصيات.

 

 مستوى السادس: الدكتوراهال 5-6

 خصائص البرامج: 5-6-1

معتمةةدة مةةن المقةةررات الدراسةةية ثالثةةين سةةاعة  ( 30هةةي درجةةة تتطلةةب اجتيةةاز مةةا ال يقةةل عةةن )

ين بنظةام التفةر  الكامةل دراسي ينعامأكثر من  ة. وتستغرق عادة  رئيسلمتقدمة إضافة إلى رسالة ا

ما يعادلها، وذلك بعةد الحصةول علةى درجةة الماجسةتير.  وهنةاك نظةاٌم آخةر لبةرامج الةدكتوراه أو 

المجةاالت بةبعض المؤسسةات بعةض علةى البحةث المسةتقل وهةو متةاح فةي أكبر يكون التركيز فيه 

 سةاعة معتمةدة ورسةالة أكثةر شةموال   اثنتةي عشةرة (12التعليمية، ويتطلب دراسة مةا ال يقةل عةن )

 .وتعمقا  

 



 32                                                  األكاديمي الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد -للتعليم العالي مؤهالتلاإلطار الوطني ل

مجال بحث حدث التطورات في أل ا  ، وإتقانومستقال   غزيرا  متقدما و تتطلب برامج الدكتوراه علما  و

بشةكل جةوهري  تضةيفبطريقةة  هاوتطبيق هاتفسيروجديدة  ارفالمساهمة في إضافة مع، ورئيٍس 

وقد تركز البرامج على أو فرع المعرفة الرئيسي أو المجال المهني.  ير مجال التخصص إلى تطو

حةةث المسةةتقل الةةذي ينتهةةي برسةةالة تضةةيف للمعرفةةة الحاليةةة، أو تجمةةع بةةين كةةل مةةن المقةةررات الب

 الدراسية المتقدمة والرسالة في مجال مهني أو تطبيقي.  

 

. أما الدكتوراه المهنية التي عادة (PhDبمسمى دكتوراه الفلسفة ) البحثيةمنح درجات الدكتوراه ـُ وت

منح بمسمى ـُ مشروع رئيس فتة أساسية أو يورسالة تطبيقتعتمد على مقررات دراسية متقدمة 

، أو (DEngدكتوراه الهندسة  ) ، أو (DEdدكتوراه التربية )، أو (DBA) إدارة األعمال دكتوراه

 لمجال المهني المعني.لأي مسمى مالئم 

 

 خصائص الخريجين: 5-6-2

 قد أثبتوا ما يلي: الدكتوراه ينبغي أن يكون الحاصلون على شهادة 

 ث المتقدمة في مجال ابحألو امتقدمة ال معارفمن الهائل  كمٍ لم الشامل والمتعمق الفه

 أكاديمي أو مهني محدد.

  المجال ة في المجال األكاديمي أو جدة في أحد الفروع الرئيسالمستبالقضايا اإللمام

فيما يتعلق بالممارسات الراهنة والنتائج  التحديات المحتملة لتلك القضايابالمهني و

 .عامة تعارف عليهامال

  النظريات واألبحاث في المجاالت ذات من ستخالص الاالعلم العميق الذي يتضمن

، أو صيلةاألبحاث األمن خالل جديدة وتفسيرها  ارفالصلة والمساهمة في إضافة مع

 . ةالمهني مارسةلمل التي تضيف بشكل أساسيتطبيق النظريات واألبحاث 

 في المجال التعليمي المعني.التي تطبق البحث  ألساليبوالعميق  الشامل الفهم 

 ير أو تقار األساسية الرسائل العلميةفي  التي تجرى ألبحاثالقدرة على توثيق نتائج ا

 األكاديمية أو المهنية المحكمة.طبوعات و في الم المشاريع

 

 ويجب على خريجي هذا المستوى سن:

 في تطوير المعرفة أو كليهما ني أو فهمهم المه هم المتقدمةرفايطبقوا باستمرار مع

 رؤى واستراتيجيات جديدة. كوينفي ت واضحويسهموا بشكل  هم،في مجاللممارسة وا

 اويوصلو لمستجدةالقضايا المهمة عالجوا ايوفعال في مجالهم  وموا بدور قيادي  يق 

 .ينوغير متخصص ينمتخصصمن  لمتلقينهم بشكل فعال إلى ااتأفكارهم واستنتاج

 األكاديمية أو  المواقفاستمرار وبحساسية مع القضايا األخالقية المعقدة في يتعاملوا ب

 .ككلالتي تؤثر في المجتمع  عمحلول مناسبة للقضايا األبادروا في تأمين وي ،المهنية

  يتصرفوا بطرق تتوافق مع القيم و المعتقدات اإلسالمية، وتعكس مستويات عالية من

 تزام تجاه خدمة المجتمع.اإلخالص و تحمل المسؤولية و االل

 

 

 :، لكل مجالفي المستوى السادسالمتوقعة التعلم  نواتج   5-6-3

 المعرفة: -1

في فرع من فروع العلوم أو في مجال مهني، من المعارف  هائلِّ  كمِّ لوعميق لديه فهم شامل 

وعلى النظريات والمباديء والمفاهيم ذات العالقة. كال  من المعلومات المحددة وذلك تضمن وي

، وأساليب البحث الحديثة المستجدةالقضايا بما في ذلك أحدث التطورات في المجال علم ب

وفي دراسات في التطورات الخاصة بالنتائج المتعارف عليها عامة. والتحديات المحتملة 
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على  سواء   ممارسات المتغيرةبالومتعمقة مجال المهني، يكون لديه معرفة شاملة الالدكتوراه في 

بالتطورات في المجاالت ذات شاملة وعميقة كون لديه معرفة تالعالمي.  و لمحلي أوالمستوى ا

 .ةالمهنيممارسة الأو العالقة والتي لها تأثير محتمل في مجال البحث 

 

 المهارات اإلدراكية: -2

اإلبداعي التحليل   فيالبحث وأساليب االستقصاء ومتقدمة نظرية على تطبيق رؤى  يكون قادرا  

 تطوير حلوٍل مبتكرة لها.على ة وكالت الرئيسوالمش للقضايا

 

ورؤى جديةدة مبنيةة  أفكةارا  وأن يطةور الكتابةات النظريةة من األبحاث ومةن يستطيع أن يستخلص 

 دراسي متخصص أو من خارجه .على دمج األفكار من داخل مجال 

 

المعقدة التي لها عالقة  القضايا لمعالجة تطويريةمتقدمة أو مشاريع  بحوثا  وينفذ يستطيع أن يصمم 

 .ةالمهنيأو بتطوير مهم في الممارسة  الجديدة رفالمعتطوير اب
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األكاديميةةة أو  طةنشةةألوروح المبةةادرة فةةي ا يالةةذات مرار بمسةةتوى عةةاٍل مةةن االسةةتقالليعمةةل باسةةت

 المهنية.

 

ِّ الذاتيةة  ألنشطتهيتحمل المسؤولية الكاملة  مةن خةالل  ها علةى تحسةينعمةل ويفعاليتةه الذاتيةة م ويقةو 

 موضوعية للذات وتخطيط هادف وبناء للتحسين والتطوير.تغذية راجعة 

 

فةةي البيئةةات المهنيةةة الفعالةةة ماعيةةة ويمةةارس القيةةادة جالألنشةةطة فةةي االبنةةاء التفاعةةل اعد فةةي يسةة

 .واالجتماعية المركبة

 

مةع القضةايا األخالقيةة المعقةدة ، و يصةدر أحكامةا   سةليمة و عادلةة  يتعامل بشةكل دائةم وبحساسةية

إلةةى أولئةةك الةةذين وحساسةةة بطريقةةة ذكيةةة ويوصةةلها اسةةتنتاجاته  صةةدرويومبنيةةة علةةى اطةةالع ، 

الممارسةة وقواعةد ويبادر فةي اإلشةارة إلةى نقةاط القصةور فةي معةايير  يتأثرون بمثل هذه القضايا.

 حها. الحالية لمحاولة مراجعتها وإصال

  

 :والمهارات العدديةمهارات التواصل، وتقنية المعلومات،  -4

يتواصل بفعالية وبالمستوى المالئم مع المتلقةين األكةاديميين والمهنيةين والمجتمةع ككةل مةن خةالل 

ومنشورات أكاديمية ومهنيةة بمةا فةي ذلةك الرسةالة تقديمية تقارير رسمية وغير رسمية وعرو  

 .حول قضية مهمة ومعقدة رير المشروعالعلمية الرئيسة أو تق

  

ا  كما يستخدم كم   البيانات اإلحصائية والرياضية ويستخدمها بكفاءة، (روتينياعتيادي )م بشكل يقو  

 واسعا  من تقنيات المعلومات واالتصاالت المالئمة في بحث القضايا وإيصال النتائج والتوصيات.


