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اإلطار الوطني للمؤهالت

مقدمة
مترابطة ،ترتكز على االستفادة من الممارسات والتجارب الدولية
ٍ
منهجية
ٍ
تعليم وتدريبٍ ذات
أنظمة
ِ
تسعى المملكة العربية السعودية إلى بناء
ٍ

المتقدمة في مجالي :التعليم والتدريب ،بوصفهما دعامتَ ين أساسيتين للتنمية المستدامة ،وركيزتين لتحقيق مستهدفات رؤيتها الطموحة 2030م،
النوعية ،وتعزيز ثقافة االبتكار وريادة األعمال ،وإتاحة
الوطنية محور اهتمامها ،وأكّ دت تمكينهم من المعارف والمهارات
التي وضعت تأهيل الكوادر
ّ
ّ

فرص التعلم مدى الحياة للجميع.

نص في مادته الرابعة ،الفقرة الحادية عشرة ،على“ :إعداد إطار وطني
ً
وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( ،)108بتاريخ 1440 /2/14هـ ،الذي ّ

الخاصة به ،واعتماده من المجلس ،واإلشراف على تطبيقه”؛ َع ِملَ ت
يتضمن القواعد والضوابط والمعايير والمؤشرات والشروط واإلجراءات
للمؤهالت،
ّ
ّ

ً
مؤسسات التعليم والتدريب عند بناء مؤهالتها،
سترشد بها
ِ
علمية تَ
مرجعي ًة
للمؤهالت؛ ليكون
هيئة تقويم التعليم والتدريب على إعداد إطار وطني
ّ
ّ
ّ
التعرف على مهارات الكوادر الوطنية ومستوياتها.
وتطويرها ،وإعادة هيكلتها ،وتستند عليه جهات التوظيف في
ّ

ً
ً
يوفر ً
ومرجعية
مشتركة،
لغة
بناء على نواتج التعلّ م ،كما ّ
شامل
ً
نظاما
ويمثّ ل اإلطار
ّ
ً
وموح ًدا لبناء المؤهالت ،وتنظيمها ،وتسكينها في مستوياتً ،

ً
ومحورا
المتنوعة ،على المستويين :الوطني والدولي،
نقل المعارف والمهارات والقيم بين بيئات العمل
أداة لتيسير ْ
وص ِف ِه ً
ً
علمية للمقارنة،
ً
ّ
فضل عن ْ
تفاعلي ٍة يستجيب فيها التعليم والتدريب
بصورة
ٍ
الفعلية لسوق العمل من جهة أخرى،
دعائم العالقة بين التعليم والتدريب من جهة ،والمتطلّ بات
يوطد
ّ
ّ
ّ
َ

معا لظروف المجتمع ،وتطلّ عاته ،وإمكاناته ،ومتطلّ بات التنمية المستدامة من جميع جوانبها.
ً

تعريفات
اإلطار الوطني
للمؤهالت
هيكلية تنظيمية تُ ستخدم لتسكين
الـمــؤهــات وتصميمها وتطويرها،
واالعتراف بها في المملكة العربية
السعودية.

البرامج البينية
برامج يشترك فيها أكثر من تخصص،
بـمـخــرجــات تـعـلــم م ـحــددة ال يمكن
تحقيقها من خالل تخصص معرفي
واح ــد ،على ّأل يتعدى إجـمــالــي ما
ُيستفاد منه مــن الـمـقــررات القائمة
نسبة .10%

التخرج المبكّ ر
ّ
شهادات لمؤهالت معتمدة من الجهة المانحة لدرجة علمية معينة ،تتوسط البرامج
األكاديمية أو التطبيقية الطويلة ،مثل برامج البكالوريوس ،أو الماجستير ،أو الدكتوراة،
مستوى معينً ا من المعارف والمهارات والقيم في تخصص
تُ منح للمتعلم إذا استوفى
ً
َ
َ
العلمية للمؤهل نفسه الذي سجل فيه
الدرجة
بأن هذه الشهادة ال تعادل
علما َّ
محددً ،
المطلوب من المعارف والمهارات والقيم
الحد
المتعلم
باستيفاء
ا
اعتراف
ً
عد
َّ
ابتداء؛ بل تُ ّ
َ
ً
التي تؤهله لمستوى أكاديمي.
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التخصص
الرئيس اآلخر
تخصص رئيس آخــر يــدرســه المتعلم
في كليته ،أو كلية أخرى ،مع تخصصه
األسـ ـ ــاسـ ـ ــي ،وتـ ـ ـح ـ ــدد ال ـم ــؤس ـس ــة
التعليمية متطلبات التخصص الرئيس
اآلخر بحيث ال تقل عن  ،30٪وال تزيد
عــن  60٪مــن المتطلبات الرئيسة
ل ـل ـت ـخ ـصــص ،وال ت ــدخ ــل فـ ــي ذل ــك
متطلبات الجامعة ،مع تثبيت ذلك
في سجل المتعلم األكاديمي.

الجهة المانحة
م ــؤسـ ـس ــة ت ـع ـل ـي ـم ـيــة م ــرخـ ـص ــة مــن
قرار
الجهات ذات االختصاص ،وفق ِ
تعليمية
ٍ
تأسيس غرضه تقديم برامج
ٍ
وتدريبية ،وتمارس أعمالها في ضوء
ٍ
األنظمة واللوائح المعمول بها على
المستوى الوطني أو الدولي.

مستويات اإلطار
ثمانية مستويات لتسكين مؤهالت
قطاعات التعليم ال ـعــام ،والتدريب
التقني والمهني ،والتعليم العالي:
األك ــاديــم ــي ،والـتـطـبـيـقــي والبحثي
المدني والعسكري.

التخصص الفرعي
تخصص مساند خارج حقل التخصص
الرئيس ،يدرسه المتعلم في كليته
تقل عدد ساعاته
أو كلية أخرى ،وال ّ
الــمــعــتــم ــدة عـ ــن  ،25٪وال تــزيــد
عــن  30٪مــن المتطلبات الرئيسة
للتخصص ،مع تثبيت ذلك في سجل
المتعلّ م األكاديمي ،واسم المؤهل.

الساعات
المعتمدة
مقدار الوقت الالزم للتعلم؛ للحصول
ع ـل ــى الـ ـم ــؤه ــل ،وتُ ـح ـت ـس ــب ب ـعــدد
ال ـســاعــات الــزمـنـيــة الــازمــة لتحقيق
ن ــوات ــج ال ـت ـع ـلــم الــخ ــاص ــة بــال ـمــؤهــل
(الساعة المعتمدة ال تقل عــن 50
دقيقة).

موائمة المؤهالت
وضـ ـ ــع ال ـ ـمـ ــؤهـ ــات ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرة عــن
م ــؤسـ ـس ــات ت ـع ـل ـي ـم ـيــة أو تــدري ـب ـيــة
رخصة
(أجنبية في أغلب األحيان)ُ ،م ّ
مــن الجهات المعنية فــي المملكة
العربية السعودية ،على المستويات
المقترنة بها مــن مستويات اإلطــار
الوطني للمؤهالت.

تسكين المؤهالت
رب ـ ـ ــط الـ ـ ـم ـ ــؤه ـ ــات الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرة عــن
الجهات الوطنية أو الدولية المانحة
المعترف بها؛ (التعليمية والتدريبية)،
ب ــالــمــســت ــوي ــات الــمــقــت ــرن ــة بـ ـه ــا مــن
مستويات اإلطار الوطني للمؤهالت.

مجاالت التعلم
تـ ـتـ ـك ــون مـ ــن الـ ـمـ ـع ــرف ــة والـ ـفـ ـه ــم،
يتوقع أن
ّ
والـمـهــارات ،والقيم التي
يـكـتـسـبـهــا ال ـم ـت ـع ـلــم ف ــي مـسـتــوى
تأهيلي محدد ،وتبنى نواتج التعلم
في ضوئها.

المؤهل
م ـج ـمــوعــة م ـح ـصــات ال ـت ـع ـلــم من
الـمـعــرفــة وال ـم ـهــارات وال ـق ـيــم التي
يحصل عليها المتعلم ،وتصدر على
ش ـكــل وث ـي ـقــة “ش ـ ـهـ ــادة /دبـ ـل ــوم/
درجــة علمية” ،صــادرة عن مؤسسة
تعليمية ،أو تــدري ـب ـيـ ٍـة ،كــونـهــا جهة
ٍ
مانحة معترف بها.
ٍ

التّ عليم عن ُبعد
إلكترونية في إدارة
ٍ
تقنيات
ٍ
استخدام
العملية التعليمية باألسلوب التزامني
أو ال ـت ـفــاع ـلــي ،وذلـ ــك ح ـســب مــا هو
وتعليمات ،ويشمل
ٍ
أنظمة
ٍ
معتمد من
التعليم عن ُبعد كـ ًّـا مــن :االنتساب،
والتّ عليم الـمــدمــج ،ويمكن للجهات
التعليمية أو التدريبية المانحة للمؤهل
تدريبيا ،أو
تعليميا أو
برنامجا
تقد َم
ً
ً
ً
أن ّ
جزءا منه ،عن طريق التعليم عن ُبعد.
ً

نواتج التعلم
ت ـحــدد مــا هــو مـتــوقــع مــن المتعلم
مـعــرفـتــه ،ويستطيع ال ـق ـيــام بــه في
مجال التعلم وما يتمثله في سلوكه،
ويقصد بها :المحصلة النهائية لعملية
الـتـعـلــم ال ـتــي ي ـجــب أن ت ـكــون قابلة
ل ـل ـق ـيــاس ،ف ــي ضـ ــوء أدوات تـقــويــم
تـ ـت ــواف ــق مـ ــع الــمــســت ــوى ال ـم ـق ـتــرن
بالمؤهل.
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تنظيم الـمــؤهــات الوطنية ،عبر توحيد

ربـ ــط أنـ ـ ــواع الـ ـم ــؤه ــات الــوط ـن ـيــة في

في المملكة العربية السعودية في ضوء

يضمن اتساقها وجودتها ،وتعزيز الثقة

المملكة العربية السعودية ببعضها؛ بما

عمليات تخطيطها ،وتصميمها ،وتطويرها
معايير موحدة.

ض ـ ـمـ ــان االتـ ـ ـس ـ ــاق بـ ـي ــن الـ ـم ــؤه ــات

التوجهات
ومخرجاتها؛ بما ينسجم مع
ّ

الوطنية ،ومتطلبات التنمية وســوق
العمل.

بين مؤسسات التعليم والتدريب.

أهداف اإلطار
يستهدف اإلط ــار الوطني للمؤهالت

مستوى
متكامل ،يضمن
نظام
إعــداد
ٍ
ً
ٍ

تحقيق مبدأ التعلّ م مــدى الحياة ،من

خــال االعـتــراف بأنماط تعلّ م متنوعة،
لتقدم األفراد عبر التعليم
توفر مرجعية
ّ
ّ
والتدريب.

ـودة ،والـقــدرة التنافسية،
عاليا من الـجـ ٍ
ً

واالعتراف الدولي للمؤهالت الوطنية،
وذلك من خالل:

َ
َ
وسهولة
الشفافية
مشتركة تضمن
ٍ
إيـجــاد لـغـ ٍـة

تـسـهـيــل ف ــرص ان ـت ـقــال المتعلمين بين

التعليم والتدريب والتوظيف.

دوليا -بما يساعدهم
وطنيا أو
العمل -
ًّ
ًّ

ف ـهــم م ـس ـتــويــات ال ـتــأه ـيــل م ــن ِق ـبــل مــؤسـســات

ق ـطــاعــات ال ـت ـع ـل ـيــم والـ ـت ــدري ــب وس ــوق
على االنخراط في بيئة العمل ،وإمكانية
التنقل بين مختلف المسارات المرتبطة
ّ
بالمؤهل.
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أهمية اإلطار
أساس مرجعي لتصميم
المؤهالت
يعد اإلطار الوطني للمؤهالت مرجعية علمية ،تسترشد بها المؤسسات التعليمية
ّ
والتدريبية وجهات العمل ،عند تخطيط مؤهالتها وبنائها وتطويرها ،كما تستند
عليها جهات التوظيف في التعرف على مهارات القدرات الوطنية المؤهلة.

المواءمة الدولية
لبقية األطر
يسهم اتّ ساق اإلطــار الوطني للمؤهالت مع الخصائص الرئيسة
ّ
اإلقليمية والدولية في تعزيز فرص مواءمته لهذه األطر؛ األمر الذي ينعكس
للخ ّريجين
توفر موثوقية متبادلة ،وتتيح ِ
على تحقيق سمات ومواصفات مشتركة ّ
فرصا واسعة للتعليم والتدريب والتوظيف على المستوى الوطني والدولي.
ً

تحقيق التكافؤ والمساواة
يعمل اإلطـ ــار عـلــى تحقيق تـكــافــؤ ال ـفــرص بـيــن ِخــري ـجــي مختلف مؤسسات
التعليم والتدريب والتوظيف ،من خــال اتساق مخرجات اإلط ــار؛ األمــر الذي
يــزيــد مــن مـسـتــوى الـثـقــة ل ــدى المتعلمين الــراغ ـب ـيــن فــي مــواص ـلــة الــدراســة
بــالـمــؤسـســات التعليمية أو الـتــدريـبـيــة المختلفة ،وتحقيق مـبــدأ ال ـم ـســاواة؛
ب ـمــا ي ـك ـفــل ان ـت ـفــاع ـهــم بــف ــرص م ـت ـســاويــة لـلـتـمـكـيــن ،وت ـع ــزي ــز فـ ــرص الـتـعــلّ ــم
وال ـتــدريــب م ــدى الـحـيــاة للجميع بـمــن فيهم األش ـخــاص مــن ذوي اإلعــاقــة.

تتجلى في اآلتي

زيادة الثقة
في القدرات الوطنية
يـ ـع ــزّ ز اإلطـ ـ ــار ال ـث ـقــة لـ ــدى جــه ــات ال ـع ـمــل ب ـم ـس ـتــوى ال ـ ِـخ ـ ّـريــجــي ــن :م ـعــرفـ ًّـيــا،
ـاري ـ ــا ،وق ـ ـي ـ ـمـ ـ ًّـيـ ــا ،وال ـ ـمـ ــواص ـ ـفـ ــات ال ـ ـتـ ــي يــتــط ــلّ ــبــه ــا سـ ـ ــوق الــعــم ــل.
ومـ ـ ـه ـ ـ ًّ

المواءمة مع متطلبات
التنمية وسوق العمل
معرفية ومهارية وقيمية تتواكب مع متطلبات التنمية
ينطلق اإلطار من منظومة
ّ
الوطنية ،التي ُج ّسدت في مواصفات نواتج التعلم بما يضمن بناء الشخصية
شامل ،ويتوافق مع متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.
ً
بناء
الوطنية ً

أداة للمقارنة بين المؤهالت
أداة للمقارنة بين المؤهالت ذات الصلة ،الصادرة عن جميع المؤسسات
يمثّ ل اإلطار ً
التعليمية والتدريبية الرسمية في المملكة العربية السعودية من جهة ،وبين تلك
المؤهالت ونظيراتها الدولية من جهة أخرى؛ بما يعزّ ز فرص األفراد في االنتقال
بين مؤسسات التعليم المختلفة ،وتحقيق االعـتــراف المتبادل بالمؤهالت.
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المستويات
تصاعديا إلى المستوى
متدرجة بحسب عمق مجاالت التعلم وتراكمها في البرامج التعليمية ،تبدأ من مستوى الدخول ،وتتدرج
مسارات عمودية
ًّ
ّ

الثامن ،ولكل مستوى مدى وعمق محددان؛ حيث تغطي المستويات قطاعات التعليم العام ،والتدريب التقني والمهني ،والتعليم العالي األكاديمي،
متسلسل في محصلة التعلم ،ويتضمن كل مستوى وصفا لنواتج
ً
علميا
تدر ًجا
ًّ
والتطبيقي والمهني المدني والعسكري .ويمثّ ل كل مستوى فيها ّ

التعلم (المعرفة والمهارات والقيم)؛ تُ شكّ ل في مجموعها مصفوفة لمستويات اإلطار الوطني للمؤهالت.

مستويات اإلطار الوطني للمؤهالت
المستوى الثامن
الدكتوراه وما يعادلها

8
7

المستوى السادس
البكالوريوس وما يعادلها

المستوى الرابع
الدبلوم المشارك وما يعادله

المستوى الثاني
التعليم المتوسط وما يعادله

الدخول
الطفولة المبكرة

6

المستوى السابع
الماجستير وما يعادلها

المستوى الخامس
الدبلوم المتوسط وما يعادله

5
4
3
2
1 1

المستوى الثالث
التعليم الثانوي وما يعادله

المستوى األول
التعليم االبتدائي

11

مجاالت التعلم
تصف التعلم الذي يحتاجه المتعلم من المعرفة والفهم والمهارات والقيم الالزمة؛ للحصول على المؤهل ،حسب كل مستوى من المستويات

وتتدرج هذه المستويات من حيث المدى والتتابع في مستويات اإلطار من المستوى األول إلى الثامن.
المحددة باإلطار.
ّ

عب ُر عنها من حيث األبعاد المعرفية ،والمهارات ،والقيم ،وفق اآلتي:
ُي َّ

المعرفة والفهم
وتشمل ما يعرفه الخريج ويفهمه في مجال التعلم
والعمل أو المهنة ،من:

• ال ـم ـعــرفــة ال ـع ـم ـي ـقــة ال ــواسـ ـع ــة ،وف ـهــم
الحقائق والمفاهيم والمبادئ والنظريات
والعمليات واإلجراءات المتضمنة في مجال
التعلم أو العمل أو المهنة.
عاما
•عمق المعرفة ،حيث يمكن أن يكون ً
متخصصا.
أو
ً
•ات ـســاع م ـجــال الـمـعــرفــة ،حـيــث ي ـتــراوح بين
موضوع واحد ومتعدد التخصصات.
وتتدرج من معرفة حسية،
•أنــواع المعرفة،
ّ
إلــى معرفة مـجــردة ،ومــن معرفة بسيطة
إلى معرفة تراكمية.
•تـعـقـيــد ال ـم ـعــرفــة ،ح ـيــث ي ـج ـمــع ب ـيــن نــوع
المعرفة ،وعمقها ،واتساعها.

المهارات
وتشمل ما يستطيع الخريج القيام به للتعلم
المستمر والعمل أو المهنة ،من:

•الـ ـمـ ـه ــارات اإلدراك ـ ـيـ ــة :وت ـت ـضـ ّـمــن تطبيق
المعرفة ،وم ـهــارات التفكير ،الناقد وحل
المشكالت ،واالستقصاء ،واإلبداع.
وتتضمن تطبيق
•المهارات العملية والبدنية:
ّ
ال ـم ـعــرفــة ،واس ـت ـخــدام الـ ـم ــواد واألج ـهــزة
واألدوات المناسبة ،وتطبيق الـمـهــارات
الحركية واليدوية ببراعة.
•مـ ـه ــارات ال ـتــواصــل وتـقـنـيــة ال ـم ـع ـلــومــات:
وتتضمن التواصل الكتابي واللفظي وغير
ّ
اللفظي ،والمهارات العددية ،واستخدام
تقنية المعلومات واالتصال وإنتاجها.

القيم
توجهه
وتشمل ما يتمثّ له الخريج من مبادئ ومعايير ّ
للنجاح بمجاالت الحياة والعمل أو المهنة ،وتشمل:

•القيم واألخالق األكاديمية والمهنية.
•االستقاللية واتخاذ القرار.
•المشاركة وتحمل المسؤولية.
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أوصاف المستويات
1

المستويات

المستوى األول

المعرفة والفهم

المهارات

القيم

في هذا المستوى سيكون الخريج متمكّ نً ا من:

قادرا على:
في هذا المستوى سيكون الخريج
ً

قادرا على:
الخ ّريج
ضمن سياقات مألوفة ومنظمة؛ سيكون ِ
ً

•المعرفة األساسية العامة للحياة اليومية،
ولمواصلة التعلم.
•المعرفة التطبيقية واإلجــرائـيــة األساسية
في بعض المواضيع العامة.
•مــع ــرف ــة وفـ ـه ــم الــحــق ــائ ــق وال ـم ـفــاه ـيــم
والمبادئ والنظريات البسيطة ،واألدوات
استخداما في حياته اليومية.
والمواد األكثر
ً

•المهارات اإلدراكية:
	-تطبيق الـمـعــرفــة األســاس ـيــة ،وتـنـفـيــذ مهام
بسيطة ومحددة.
	-تحديد المشكالت البسيطة ،وحلها استخدام
مـ ـه ــارات ال ـت ـف ـك ـيــر األس ــاسـ ـي ــة ،م ـكــان ـهــا قبل
استخدام في مواقف الحياة أو مجال التعلم.
•المهارات العملية والبدنية:
	-اسـتـخــدام آمــن لـ ــأدوات وال ـمــواد األساسية
المألوفة.
	-القيام بمهام عملية بسيطة معتادة.
•مهارات التواصل ،وتقنية المعلومات:

	-تطبيق مـهــارات ال ـقــراءة والكتابة واالستماع
والمحادثة األساسية بإتقان
	-إجراء عمليات حسابية في سياقات مألوفة.

	-اســتــخ ــدام ب ـعــض وس ــائ ــط الـتـقـنـيــة الــرقـمـيــة
وتطبيقاتها ،والتعامل مع بعض أجهزتها؛ لدعم
التعلم وال ـتــواصــل مــع اآلخــريــن وفــق ضوابط
محددة.

•ت ـمــثّ ــل ال ـس ـلــوك ـيــات اإلي ـجــاب ـيــة ،والـتـعــامــل
بتسامح ،والوعي بالمواطنة المسؤولة.
• إبـ ـ ــداء الــفــض ــول ال ـم ـعــرفــي ف ــي الـتـعـلــم
والعمل ،والنظرة اإليجابية للذات ،والتعبير
عــن وجهة نـظــره ،وإدراك أهمية التغذية
الراجعة تحت إشراف مباشر.
تحمل مسؤوليات
•المشاركة مع الزمالء في ّ
تنفيذ الـمـهــام ،والمحافظة على الصحة
والنظافة العامة.
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2

المستوى الثاني

المعرفة والفهم

المهارات

القيم

في هذا المستوى سيكون الخريج متمكّ نً ا من:

قادرا على:
في هذا المستوى سيكون الخريج
ً

قادرا على:
الخ ّريج
وموجهة؛ سيكون ِ
ضمن سياقات مألوفة
ً
ّ

•المعرفة التطبيقية واإلجــرائـيــة األساسية
فــي المواضيع العامة ذات الصلة بمجال
التعلم.
•مــع ــرف ــة وفـ ـه ــم الــحــق ــائ ــق وال ـم ـفــاه ـيــم
وال ـم ـبــادئ وب ـعــض ال ـن ـظــريــات األســاس ـيــة،
ومعرفة األدوات والـمــواد والمصطلحات
األساسية.

•المهارات اإلدراكية:
	-تطبيق المعرفة األساسية ،وتنفيذ سلسلة من
المعقدة في سياقات مألوفة.
ّ
المهام غير
	-توظيف مهارات التفكير األساسية والعليا وحل
المشكالت غير المعقدة بشكل منهجي في
مجال التعلم أو العمل.
•المهارات العملية والبدنية:
	-استخدام األدوات والمواد األساسية بفعالية
في بيئة منظمة .
	-تطبيق المهارات األساسية؛ للقيام بمجموعة
المنظمة وفق
ّ
من األنشطة والمهام العملية
تعليمات محددة.
•مهارات التواصل ،وتقنية المعلومات:

	-التواصل الكتابي واللفظي وغير اللفظي؛ للتعبير
عن مجموعة من األفكار والمعلومات والمشاعر.
	 -إجراء عمليات رياضية غير معقدة في سياقات
مألوفة.

	-توظيف مجموعة من وسائط التقنية الرقمية
وتطبيقاتها ،واألجهزة المرتبطة بها في التعلم
والتواصل مع اآلخرين ،وفق ضوابط تنظيمية
محددة.

•تمثّ ل األخ ــاق الحميدة والـثـقــة بالنفس،
وتفهم اآلخرين ،واإلحسان إليهم ،والتحلي
ّ
بالمواطنة المسؤولة.
•ال ـت ـخ ـط ـيــط لـلـتـعـلــم والـ ـعـ ـم ــل ،وال ـف ـضــول
وتقبل
المعرفي ،واتخاذ القرارات البسيطة،
ّ
التوجيه للتطوير باستقاللية محدودة تحت
إشراف مباشر.
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3

المستوى الثالث

المعرفة والفهم

المهارات

القيم

في هذا المستوى سيكون الخريج متمكّ نً ا من:

قادرا على:
في هذا المستوى سيكون الخريج
ً

الخ ّريج
موجهة؛ سيكون ِ
ضمن سياقات معتادة وشبه
ّ
قادرا على:
ً

•المعرفة التطبيقية واإلجــرائـيــة األساسية
في بعض المواضيع التخصصية ذات الصلة
بمجال التعلم أو العمل.
•الــمــع ــرف ــة والـ ـفـ ـه ــم الـ ـنـ ـظ ــري وال ـع ـم ـلــي
األســاســي فــي سياق واس ــع ،ضمن مجال
التخصص والعمل.
•المعرفة والفهم لمجموعة من الحقائق
والمفاهيم والمبادئ والنظريات األساسية
واألدوات وال ـمــواد والمصطلحات ،ضمن
مجال التخصص أو العمل.
•المعرفة األساسية لطرق البحث وأساليب
االستقصاء الموجه.

•المهارات اإلدراكية:
	-تطبيق المعرفة النظرية والفنية األساسية ،وتنفيذ
سلسلة من المهام متوسطة التعقيد ،ومحددة
في مجال التعلم والعمل.
	-توظيف مهارات التفكير العليا ،و حل المشكالت
غير المألوفة في مجال التعلم أو العمل.
•المهارات العملية والبدنية:
	-استخدام مجموعة واسعة من األدوات والمواد
األســاس ـيــة؛ لتنفيذ الـمـهــام واإلجـ ـ ــراءات العملية
متوسطة التعقيد في سياقات غير مألوفة.
•مهارات التواصل ،وتقنية المعلومات:

	-التواصل الكتابي واللفظي بلغتين (اللغة العربية –
ولغة أخرى) ،وغير اللفظي؛ للتعبير عن مجموعة
واسعة من األفكار والمعلومات والمشاعر لآلخرين
بفعالية
	-إجراء العمليات الرياضية في سياقات متوسطة
التعقيد.

	-توظيف مجموعة واسعة من وسائط التقنية
وتطبيقاتها في التواصل ،والحصول على
المعلومات ومعالجتها وتقييمها ،وإنتاج منتجات
رقمية محددة وفق ضوابط تنظيمية.

•التزام قيم المجتمع وآدابه العامة والقوانين
واألنظمة ،والثقة في النفس ،والتعاون
في األعمال المعتادة والتطوعية ،واالنتماء
للوطن ومحبته.
•التعلم والعمل بدافعية ،وتمثّ ل الشغف
وتحمل مسؤولية تطوير األداء،
المعرفي،
ّ
واتخاذ القرارات باستقاللية محدودة ،تحت
إشراف غير مباشر.
•إدارة ال ـم ـج ـمــوعــات الــصــغــي ــرة ،وت ـحـ ّـمــل
مسؤولية تنفيذ المهام بإبداع ،والمبادرة
لتحقيق األه ـ ــداف الـمـشـتــركــة ،والـعـنــايــة
بالجوانب الصحية والعاطفية واالجتماعية.
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4

المستوى الرابع

المعرفة والفهم

المهارات

القيم

في هذا المستوى سيكون الخريج متمكّ نً ا من:

قادرا على:
في هذا المستوى سيكون الخريج
ً

الخ ّريج
موجهة؛ سيكون ِ
ضمن سياقات جديدة شبه
ّ
قادرا على:
ً

•الــمــع ــرف ــة الــنــظ ــري ــة والــفــنــي ــة ال ــواســع ــة
لمجموعة من المعارف والمفاهيم النظرية
والتطبيقية ،مع العمق في مجال أو أكثر
من مجاالت التخصص والعمل.
•المعرفة والفهم لمجموعة متنوعة من
الحقائق والمفاهيم والمبادئ والنظريات
والعمليات وال ـمــواد والمصطلحات ذات
الصلة بمجال التخصص والعمل.
•المعرفة األساسية لمنهجية البحث وطرقه،
الموجه.
وأساليب االستقصاء شبه
ّ

•المهارات اإلدراكية:
	-توظيف المعرفة النظرية والفنية  ،وتنفيذ
نسبيا في سياقات محددة
مهام معقدة
ًّ
مرتبطة بالتخصص ،والعمل.
المعقدة التي
ّ
	-حل المشكالت والقضايا
يـمـكــن الـتـنـبــؤ ب ـهــا ،بـحـلــول إبــداع ـيــة في
س ـيــاقــات مـ ـح ــددة مــرت ـب ـطــة بالتخصص
والعمل .
	-الربط بين المعارف والقضايا في مجال
معين وتقييمها بشكل نقدي في مجال
التخصص والعمل والمهنة.
•المهارات العملية والبدنية:
	-استخدام طــرق وأدوات ومــواد وأجهزة
ع ـم ـل ـيــة مــرت ـب ـطــة بــال ـت ـخ ـصــص وال ـع ـمــل
والمهنة.
نسبيا
	-إج ـ ــراء م ـهــام وع ـم ـل ـيــات م ـعـ ّـقــدة
ًّ
مرتبطة بالتخصص والعمل.

•الـتـعــايــش مــع اآلخ ــري ــن ،وال ـت ـعــامــل معهم
بإيجابية ،وتقدير الذات ،والنظر بإيجابية إلى
التحديات الشخصية والمجتمعية والتكيف
معها ،والوعي بأخالقيات المهنة.
ـوعــا
•إدارة ال ـت ـع ـلــم وال ـع ـمــل ذاتـ ـ ًّـيـ ــا ،مــدفـ ً
بــال ـف ـضــول ال ـم ـعــرفــي ،والــمــب ــادرة لتطوير
األداء ،واتخاذ القرارات الشخصية والمهنية
باستقاللية تحت إشراف غير مباشر.
التكيف مع فرق جماعية متنوعة والتأقلم
• ّ
مـ ـعـ ـه ــا ،وتـ ـح ـ ّـم ــل بـ ـع ــض الــمــس ــؤولــي ــات
والــواج ـبــات ،والـمـبــادرة بالوفاء بمتطلبات
العمل ،والعمل بفعالية؛ لتحقيق أهــداف
الفريق ،وتعزيز الجوانب الصحية والعاطفية
واالجتماعية والمادية.

•مهارات التواصل ،وتقنية المعلومات:
	-التواصل بأشكال مختلفة مع اآلخرين ؛ لنقل المعرفة والمهارات المتخصصة،
نسبيا ،وتفسيرها في
المعقدة
ّ
	-استخدام البيانات العددية والتمثيالت البيانية
ًّ
سياقات غير مألوفة مرتبطة بالتخصص.
	-استخدام مجموعة متنوعة من وسائط التقنية الرقمية وتطبيقاتها؛ للبحث
والتواصل ومعالجة المعلومات والبيانات وتقيمها ،وإنتاج منتجات رقمية محددة
في مجال التخصص والعمل.
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5

المستوى الخامس

المعرفة والفهم

المهارات

القيم

في هذا المستوى سيكون الخريج متمكّ نً ا من:

قادرا على:
في هذا المستوى سيكون الخريج
ً

الخ ّريج
موجهة؛ سيكون ِ
ضمن سياقات جديدة وغير
ّ
قادرا على:
ً

•ال ـم ـعــرفــة ال ـن ـظــريــة ال ـف ـن ـيــة والـتـطـبـيـقـيــة
ال ــواسـ ـع ــة ،وال ـف ـهــم ال ـع ـم ـيــق ف ــي بعض
مجاالت التخصص والعمل.
•المعرفة والفهم المتعمق لمجموعة من
الحقائق والمفاهيم والمبادئ والنظريات
واألدوات والــم ــواد والـمـصـطـلـحــات ذات
العالقة بالتخصص والعمل.
•المعرفة األساسية لمنهجية البحث وطرقه
وأساليب االستقصاء الحر .

•المهارات اإلدراكية:
	-توظيف مجموعة من المعارف النظرية
والفنية وتكييفها ،وتنفيذ مهام معقدة
ن ـس ـبـ ًّـيــا ف ــي ســي ــاق ــات م ـت ـنــوعــة بـمـجــال
التخصص والعمل.
نسبيا،
	-حل المشكالت والقضايا المعقدة
ًّ
وت ـقــديــم ح ـلــول إبــداع ـيــة ف ــي سـيــاقــات
متنوعة ،في مجال التخصص والعمل.
	-التقييم النقدي للمعرفة المعقدة نسبيا،
وتــوظـيـفـهــا لـتـقــديــم ح ـلــول مـبـتـكــرة في
مجال التخصص والعمل.
•المهارات العملية والبدنية:
	-اس ـت ـخــدام األدوات واألجــه ــزة واآلالت
الفنية الدقيقة المرتبطة بمجال التخصص
والعمل.
نسبيا،
	-أداء الـمـهــام العملية الـمـعـ ّـقــدة
ًّ
المرتبطة بمجال التخصص والعمل.

•ال ـت ـعــايــش م ــع اآلخ ــري ــن وال ـت ـعــامــل معهم
وتقبل التحديات
بإيجابية ،وتقدير ال ــذات،
ّ
الشخصية والمجتمعية والتكيف معها،
وااللتزام بأخالقيات المهنة.
•إدارة ال ـت ـع ـلــم والــعــم ــل ذاتـ ـ ًّـيـ ــا ،مــدفــوعــا
بالفضول المعرفي ،والمبادرة لتطوير األداء
وفقا لمعايير محددة ،وتقديم الحجج لدعم
ً
القرار باستقاللية.
•الـ ـمـ ـش ــارك ــة فـ ــي اإلش ـ ـ ـ ــراف عــل ــى فــريــق
وتحمل بعض
متنوع ال ـقــدرات والـخـبــرات،
ّ
الـمـســؤولـيــة؛ لتحسين مـمــارســات العمل،
والعمل بفعالية؛ لتحقيق أهــداف الفريق،
وتـ ـع ــزي ــز ال ـ ـجـ ــوانـ ــب ال ـص ـح ـي ــة وال ـن ـف ـس ـيــة
واالجتماعية.

•مهارات التواصل ،وتقنية المعلومات:

	-الـتــواصــل مــع اآلخــريــن بطرق مختلفة فــي مواضيع تخصصية؛ لنقل
المعارف والمهارات.
	 -تحليل البيانات العددية وتفسيرها ،واستخدام التمثيالت البيانية في
نسبيا ،مرتبطة بالتخصص.
معقدة
ّ
سياقات
ًّ
	-توظيف وسائط التقنية الرقمية وتطبيقاتها؛ للتواصل والبحث ،وحل
نسبيا ،وإنتاج منتجات رقمية محددة.
مشكالت معقدة
ًّ
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المستوى السادس

المعرفة والفهم

المهارات

القيم

في هذا المستوى سيكون الخريج متمكّ نً ا من:

قادرا على:
في هذا المستوى سيكون الخريج
ً

الخ ّريج
موجهة؛ سيكون ِ
ضمن سياقات متغيرة وغير
ّ
قادرا على:
ً

•الــمــع ــرف ــة والـ ـفـ ـه ــم ل ـم ـج ـمــوعــة شــام ـلــة
ومــتــســق ــة مـ ــن ال ـ ـم ـ ـعـ ــارف وال ـم ـفــاه ـيــم
والمبادئ والنظريات ،في واحد أو أكثر من
مجاالت التخصص والعمل.
•ال ـم ـعــرفــة وال ـف ـهــم ال ـم ـت ـقــدم للعمليات
والــم ــواد والـتـقـنـيــات والمصطلحات ذات
العالقة بالتخصص والعمل.
•المعرفة والفهم المتخصص المبني على
التطورات الحديثة في مجال التخصص أو
العمل.
•مـعــرفــة وف ـهــم منهجية الـبـحــث وطــرقــه،
وأساليب االستقصاء في مجال التخصص
والعمل.

•المهارات اإلدراكية:
•ت ـط ـب ـيــق ال ـم ـفــاه ـيــم والـ ـمـ ـب ــادئ وال ـن ـظــريــات
األس ــاسـ ـي ــة ال ـم ـت ـضـ ّـم ـنــة ف ــي م ـج ـمــوعــة من
المعقدة.
ّ
السياقات
المعقدة التي ال يمكن التنبؤ
ّ
•حل المشكالت
بها في مجال أو أكثر من التخصصات أو مجال
العمل.
•التقويم النقدي للمعرفة وتوظيفها في تقديم
حلول مبتكرة للقضايا والمشكالت المعاصرة
في مجال التخصص ومجال العمل.
والتحقق والبحث
ّ
•ممارسة أساليب لالستقصاء،
معقدة.
ّ
في قضايا ومشكالت

•الـمـثــابــرة واإلص ـ ــرار عـلــى اإلن ـجــاز والـتـمـيــز ،
والتقدير العالي للذات ،وبناء عالقات عمل
ب ــنّ ــاءة ،وااللـ ـت ــزام بــاألخــاق ـيــات الشخصية
والمهنية واألكاديمية.
•التقويم الــذاتــي لمستوى التعلم واألداء،
وتمثّ ل الفضول المعرفي الــذي يقود إلى
التطوير المستمر ،واتخاذ قــرارات منطقية
مدعومة بالحجج والبراهين باستقاللية.
•قـ ـي ــادة فـ ــرق ال ـع ـمــل بــم ــرون ــة وف ـعــال ـيــة،
وت ـحـ ّـمــل نـتــائــج ق ـ ــرارات الـتـطــويــر المهني،
واإلسهام في إيجاد الحلول البنّ اءة للقضايا
المجتمعية ،وتعزيز جودة الحياة لديه.

•المهارات العملية والبدنية:
متقدم لألجهزة واآلالت المتطورة
	-استخدام
ّ
المرتبطة بمجال التخصص والعمل.
	-أداء المهارات والعمليات واإلجــراءات الدقيقة
والمتطورة المرتبطة بمجال التخصص والعمل.
•مهارات التواصل ،وتقنية المعلومات:
	-التواصل بطرق مختلفة في مواضيع متقدمة مرتبطة بالممارسات التخصصية والمهنية،
ونقلها وتقديمها لآلخرين والمجتمع بأساليب مبتكرة
معقدة مرتبطة بالتخصص والعمل.
ّ
	-استخدام العمليات الرياضية لحل مشكالت ذات سياقات
	-استخدام مجموعة متنوعة من وسائط التقنية الرقمية وتطبيقاتها وأجهزتها ،وتحليل
للمعلومات والبيانات ومعالجتها ،وإنتاج منتجات رقمية محددة في مجال التخصص والعمل.
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المستوى السابع

المعرفة والفهم

المهارات

القيم

في هذا المستوى سيكون الخريج متمكّ نً ا من:

قادرا على:
في هذا المستوى سيكون الخريج
ً

قادرا على:
الخ ّريج
ضمن سياقات متقدمة؛ سيكون ِ
ً

	-الـمـعــرفــة وال ـف ـهــم الـعـمـيــق والمتخصص
ل ـم ـج ـمــوعــة مـ ــن الــحــق ــائ ــق وال ـم ـفــاه ـيــم
والمبادئ والنظريات في مجال التخصص
والعمل.
	-الـ ـمـ ـع ــرف ــة الـ ـنـ ـق ــدي ــة والـ ـفـ ـه ــم ال ـع ـم ـيــق
للعمليات واإلج ــراءات والـمــواد والتقنيات
والــمــصــطــلــح ــات فـ ــي مـ ـج ــال ال ـت ـخ ـصــص
والعمل.
	-المعرفة والفهم العميق للتطورات الحديثة
فــي مجال أو أكثر مــن مـجــاالت التخصص
والعمل.
	-المعرفة والفهم العميق لمجموعة من
األساليب المتخصصة في منهجية البحث
وطــرقــه وأســالـيــب االسـتـقـصــاء فــي مجال
التخصص والعمل.

•المهارات اإلدراكية:
	-تطبيق المفاهيم والمبادئ والنظريات
الرئيسة على بنى معرفية ومـمــارســات
مختلفة ،وتقييمها بشكل نقدي.
	-حـ ــل ال ـم ـش ـك ــات ع ــال ـي ــة ال ـت ـع ـق ـيــد فــي
سياقات جديدة أو غير مألوفة بطريقة
مبتكرة في مجال التخصص والعمل.
متقدم أو مـشــروع احترافي
	-إج ــراء بحث
ّ
بــاس ـت ـخــدام أســال ـيــب متخصصة للبحث
واالستقصاء في مجال التخصص والعمل.
•المهارات العملية والبدنية:
	-اس ـت ـخــدام األدوات واألجــه ــزة واآلالت
المتقدمة في سياقات جديدة مرتبطة
بمجال التخصص والعمل أو المهنة.
	-تـنـفـيــذ م ـج ـمــوعــة واسـ ـع ــة م ــن ال ـم ـهــام
واإلجـ ـ ــراءات العملية الـمـتـقــدمــة والـتــي
ت ـح ـت ــاج دق ـ ــة ع ــال ـي ــة وم ــرت ـب ـط ــة ب ـم ـجــال
التخصص والعمل.

وحمل تبعاته ،وتحقيق
•التعبير عن الرأي بثقة ّ
ال ـ ــذات ،وااللـ ـت ــزام بــالـنــزاهــة والـمـمــارســات
األخالقية المهنية واألكاديمية.
•المبادرة في التخطيط االحترافي للتعلم
والــعــم ــل ال ـم ـت ـخ ـصــص ،وتــم ــثّ ــل الـشـغــف
المعرفي ،الــذي يقود إلــى تطوير مستمر
ومتميز ،واتـخــاذ ق ــرارات ينتج عنها تغير أو
تقدم جوهري باستقاللية.
الفعالة و ضمن مجموعات بحثية
•المشاركة ّ
وتحمل المسؤولية الكاملة عن
أو مهنية،
ّ
العمل والـقــرارات ،والمساهمة في تطوير
المعرفة ،أو إيجاد ممارسات وطرق تفكير
ج ــدي ــدة؛ تُ ـسـهــم فــي تـعــزيــز جـ ــودة الـحـيــاة
للمجتمع.

•مهارات التواصل ،وتقنية المعلومات:

	-التواصل بطرق مختلفة لنشر المعرفة التخصصية والمهارات والبحوث واالبتكارات

	-استخدام األساليب الكمية أو الكيفية لمعالجة المعلومات والبيانات المرتبطة بمجال التخصص أو العمل.
	-االستخدام المتقدم لوسائط التقنية الرقمية وتطبيقاتها ،وتحليل المعلومات الرقمية والبيانات ومعالجتها
في مجال البحوث والمشروعات الريادية ،وإنتاج منتجات علمية وتقنية مرتبطة بالتخصص والعمل.

19
8

المستوى الثامن

المعرفة والفهم

المهارات

القيم

في هذا المستوى سيكون الخريج متمكّ نً ا من:

قادرا على:
في هذا المستوى سيكون الخريج
ً

الخ ّريج
موجهة؛ سيكون ِ
ضمن سياقات متغيرة وغير
ّ
قادرا على:
ً

•المعرفة والفهم العميق الشامل لمجموعة
مـ ــن الــحــق ــائ ــق والــمــف ــاهــي ــم والـ ـمـ ـب ــادئ
والنظريات المتخصصة المتقدمة في مجال
التخصص والعمل الالزمة؛ إلنشاء معرفة
جــديــدة ورائـ ــدة ،والـتـفــاعــل بين المجاالت
التخصصية.
•الـ ـمـ ـع ــرف ــة ال ـت ـف ـص ـي ـل ـيــة ال ـ ـنـ ــاقـ ــدة لـفـهــم
مختلف العمليات ،والــم ــواد ،والتقنيات،
واالتـفــاقـيــات ،والمصطلحات ذات الصلة
بمجال التخصص والعمل.
•المعرفة واالستيعاب الشامل للتطورات
الـحــديـثــة ،وال ـق ـضــايــا ،وال ـت ـحــديــات الناشئة
فــي مجال أو أكثر مــن مـجــاالت التخصص
والعمل.
•الـمـعــرفــة الـمـتـقــدمــة الـحــديـثــة المكتسبة
مــن إج ــراء البحوث األصيلة والمشروعات
العلمية ،التي تُ سهم بشكل كبير في تطوير
مجال التخصص والعمل.

•المهارات اإلدراكية:
•تقييم النظريات المتخصصة والمبادئ والمفاهيم
تقد ًما ونقدها في مجال التخصص و
الرائدة األكثر ّ
العمل.
•تطوير حلول مبتكرة وإبداعية للقضايا والمشكالت
الناشئة ،المرتبطة بالتحديات في مجال أو أكثر من
التخصصات أو مجال العمل.
•ت ـطــويــر م ـنــاهــج ال ـب ـحــث أو االس ـت ـق ـصــاء الـمـتـقـ ّـدم
وتكييفها وتنفيذها؛ لتوليد معارف أصيلة تُ سهم
بشكل كبير في مجال التخصص والعمل.
•المهارات العملية والبدنية:
المتقدمة التي تحتاج
	-استخدام األجهزة واآلالت
ّ
لدقة عالية ،والمرتبطة بالتخصص.

•تمثيل القيم المهنية واألكاديمية المتعلقة
بالتميز فــي م ـجــاالت التخصص ،وتحقيق
الـ ـ ــذات ،وال ـ ـتـ ــزام الـ ـن ــزاه ــة ،وال ـم ـمــارســات
األخالقية.
•السعي المستمر لتنمية الخبرات اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
والمهنية ،وتمثّ ل الشغف المعرفي في
إن ـت ــاج ال ـم ـعــرفــة بـشـكــل م ـت ـقـ ّـدم وري ـ ــادي،
واتخاذ قــرارات تؤدي إلى تغيير استراتيجي
أو إلى االبتكار واإلبداع.
•قيادة مجموعات بحثية أو مهنية باحترافية
وتحمل مسؤولية أنشطته العلمية،
عالية،
ّ
وإنتاج المعرفة واالبتكار ،وإيجاد ممارسات
وطرق تفكير إبداعية؛ لبناء مجتمع المعرفة،
وتعزيز جودة الحياة اإلنسانية.

	-تنفيذ مجموعة واسـعــة مــن الـمـهــام واإلجـ ــراءات
المتقدمة المرتبطة بالتخصص والعمل
العملية
ّ
بطريقة مبتكرة.
•مهارات التواصل ،وتقنية المعلومات:
	-ال ـتــواصــل ال ـفـ ّـعــال بـطــرق مختلفة لنشر الـمـعــرفــة وال ـم ـهــارات وال ـب ـحــوث واالب ـت ـكــارات
المتخصصة بأساليب متطورة ،وإجراء الحوارات العلمية والمهنية.
	-معالجة البيانات الكمية أو الكيفية وتفسيرها ،واستخدامها في البحوث والمشروعات
الريادية واالبتكارات المرتبطة بمجال التخصص أو العمل.
	-اسـتـخــدام مبتكر لوسائط التقنية الرقمية وتطبيقاتها؛ إلنـتــاج البحوث واالبـتـكــارات
والمنتجات العلمية والتقنية المرتبطة بالتخصص والعمل.
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أنواع المؤهالت
انسجاما مع ُمتطلّ بات التنمية وسوق العمل ،ومواكبة المعرفة المتجددة
تتنوع المؤهالت ما بين أكاديمية ،أو تطبيقية ،أو مهنية ،أو تقنية
ً
ّ
والمتغيرات السريعة المستمرة التي تفرضها التحوالت المعرفية والتقنية على بيئات العمل ،كما يمكن لهذه المؤهالت أن تكون في مجال تخصصي

حدد نوعين من المؤهالت ،وهما:
محدد ،أو بينية بين عدد من مجاالت التعلم ،ومن أجل تحقيق هذه الغاية؛ فإن اإلطار الوطني للمؤهالت قد ّ
المؤهل الرئيس ،والمؤهل اإلضافي ،وفق اآلتي:

المؤهــل
ا لر ئيــس
المؤهــل
اإلضافــي

مــؤهــل مـقـتــرن بالتعليم الـنـظــامــي واالعـ ـت ــراف الــرس ـمــي ،ال ــذي يـمــثّ ــل حــزمــة متكاملة ومتجانسة من

نــواتــج الـتـعـلــم ،مــن الـمـعــرفــة وال ـم ـهــارات والـقـيــم الـتــي تــؤهــل المتعلم لـلــدخــول إل ــى س ــوق الـعـمــل ،أو
مــواصـلــة التعلم ،ومــن األمـثـلــة على الـمــؤهــل الــرئـيــس :ش ـهــادة الـثــانــويــة ،أو الـبـكــالــوريــوس ،أو غيرهما.

مؤهل يتألف من حزمة متجانسة من نواتج التعلم ،من المعرفة ،والمهارات ،والقيم؛ ولكنها بحجم ومقدار

وغالبا ما ُيستخدم هــذا النوع من المؤهالت ألغــراض تلبية متطلبات
رئيسا،
مؤهل
ً
أقــل من أن تكون
ً
ً
األداء الوظيفي ،أو التجسير لمواصلة التعلم في مراحل الحقة ،أو للتحرك بين المهن والوظائف ،ويمكن

البناء عليه في ضوء منهجية تقويم معتمدة ،مثل :الدبلوم المشارك ،أو الدبلوم المتوسط ،أو غيرهما.

واحدا ،أو أن تكون بينية البرامج ،مبنية على أساس علمي
معرفيا
تخصصا
وتنبثق المؤهالت من برامج تخصصية رئيسة تُ بنى على أساس علمي يمثّ ل
ً
ًّ
ً
يتعدى إجمالي ما ُيستفاد منه من المقررات
محددة ال يمكن تحقيقها من خالل تخصص معرفي واحد ،على ّأل
يشترك فيها أكثر من تخصص ،بمخرجات
ّ
ّ

األخرى نسبة  ،٪10في ضوء اآلتي:

التخصص الرئيس اآلخر :وهو تخصص آخر يدرسه المتعلم في كليته أو كلية أخرى مع تخصصه األساسي وفق متطلبات تحددها ،بحيث ال تقل
•
ّ
عن  ،٪30وال تزيد عن  ٪60من متطلبات التخصص ،وال تدخل في ذلك متطلبات الجامعة ،ويثبت ذلك في سجل المتعلم األكاديمي.

•التخصص الفرعي :وهو تخصص مساند خارج حقل التخصص الرئيس ،يدرسه المتعلم في كليته أو كلية أخرى ،وال تقل عدد ساعاته المعتمدة
عن  ،٪25وال تزيد عن  ٪30من متطلبات التخصص  ،ويثبت ذلك في سجل المتعلم األكاديمي ،واسم المؤهل.
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مستويات المؤهالت الرئيسة
حددت كافة مستويات المؤهالت المعتمدة في اإلطار الوطني ،لجميع قطاعات التعليم والتدريب ،شاملة برامج التعليم العام ،والتعليم العالي

األكاديمي والتطبيقي ،والتدريب التقني والمهني المدني والعسكري ،في المملكة العربية السعودية وفق اآلتي:

مستويات المؤهالت الرئيسة في قطاعات التعليم والتدريب
المستويات

التعليم العام

التعليم العالي (األكاديمي والتطبيقي)

التدريب المهني والتقني

التعليم العسكري

8

-

دكتوراه وما يعادلها

-

دكتوراه وما يعادلها

7

-

ماجستير وما يعادلها

ماجستير تطبيقي

ماجستير تقني /تطبيقي

6

-

دبلوم عالي عام
البكالوريوس ومايعادلها

بكالوريوس مهني  /تقني/تطبيقي

دبلوم عالي مهني/تقني
بكالوريوس مهني/تقني

5

-

دبلوم متقدم دبلوم متوسط

دبلوم متقدم مهني  /تقني
تطبيقي متقدم
دبلوم متوسط مهني/تقني/تطبيقي

4

-

دبلوم مشارك عام

دبلوم مشارك مهني  /تقني

دبلوم مشارك مهني/تقني

3

التعليم الثانوي

-

التعليم الثانوي المهني /الصناعي

-

2

التعليم المتوسط

-

التعليم المتوسط المهني /الصناعي

-

1

التعليم االبتدائي

-

-

-

دخول

الطفولة المبكرة

-

-

-

دبلوم متقدم مهني /تقني

دبلوم متوسط مهني /تقني
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تحديد الساعات (الوحدات) المعتمدة
شامل برامج التعليم العام ،والتعليم العالي
ً
حددت كافة مستويات المؤهالت المعتمدة في اإلطار الوطني ،لجميع قطاعات التعليم والتدريب،

األكاديمي والتطبيقي ،والتدريب التقني والمهني المدني والعسكري ،وفق اآلتي:

تمثّ ل الساعات المعتمدة وحدة قياس مقدار الوقت الالزم للتعلم أو حجم التعلم المطلوب؛ للحصول على المؤهل ،وتُ حتسب بعدد الساعات الزمنية

واستنادا إلى اللوائح واألنظمة القائمةُ ،ح ّددت الساعات
الالزمة لتحقيق نتائج التعلم الخاصة بالمؤهل (الساعة المعتمدة ال تقل عن  50دقيقة)،
ً

(الوحدات) المعتمدة فيما يأتي:

التوقعات بعدد ساعات
ّ
مؤشرا لكمية التعلم المتوقعة ،وتُ َربط هذه
عد عدد الساعات (الوحدات) المعتمدة المحددة لكل مقرر أو برنامج دراسي
ً
• ُي ّ
الدراسة الفعلية في أنشطة التعلم المختلفة ،مثل :المحاضرات ،والدروس المساعدة ،والمعامل.

المنظمة
ّ
ويتحدد الحد األدنى واألعلى حسب القواعد
•يمثّ ل العبء الدراسي مجموع الوحدات الدراسية التي يسمح للمتعلم بالتسجيل فيها،
ّ
التفرغ الكلي في الفصل الدراسي الواحد ،و()24
لمؤسسات التعليم والتدريب ،على أال تقل عن ( )12ساعة (وحدة) معتمدة للمتعلم بنظام
ّ

الدراسية الواحدة المكونة من فصلين دراسيين.
ِ
ساعة (وحدة) معتمدة في السنة

المتوقع عادة للمتعلم المنتظم في مستويات المرحلة الجامعية
ّ
مقياسا لكمية التدريس والتعليم
• ُأ ِخ َذ ْت ( )15ساعة (وحدة) معتمدة ،بوصفها
ً
الدراسية الواحدة المكونة من فصلين دراسيين ،وهي تمثّ ل الحد األدنى.
ِ
في الفصل الدراسي الواحد ،و( )30ساعة (وحدة) معتمدة في السنة

•يبلغ الحد األدنى من الساعات التدريسية للحصول على درجة البكالوريوس ( )120ساعة (وحدة) معتمدة.
أسبوعا بنظام التفرغ الكلي ،أو ما يعادلها في التفرغ الجزئي.
•يبلغ الحد األدنى للتعلم في الفصل الدراسي الواحد ()15
ً

عدد الساعات (الوحدات) المعتمدة للمؤهالت
الدبلوم المشارك
يتطلّ ب الحصول على هذا المؤهل اجتياز ما ال يقل عن ( )24ساعة (وحدة) معتمدة ،تستغرق سنة دراسية ،بنظام التفرغ الكامل ،أو ما يعادلها بنظام

امتدادا للتعليم العام بعد المرحلة الثانوية ،أو لغرض
ويمنح هذا المؤهل في مستوى التعليم بعد الثانوي ،إما
ً
التفرغ الجزئي في التعليم العاليُ ،
متخص ً
حد ذاته؛ لكن هذه
ًّ
مؤهل
ً
عد
التأهيل للتوظيف في مجال إداري أو مهني ،يتطلب خبرة
مستحقا في ِّ
صة محدودة ،ومع أن هذه الدرجة تُ ّ
ِّ
مؤهل أعلى.
الحقة للحصول على
ٍ
لدراسات
ٍ
عادة لتزويد الدارسين باألسس الالزمة
ً
الدراسات تُ طرح
ٍ
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الدبلوم المتوسط
يتطلب الحصول على هذا المؤهل اجتياز ما ال يقل عن ( )60ساعة (وحدة) معتمدة ،تستغرق سنتين دراسيتين ،بنظام التفرغ الكامل ،أو ما يعادلها

بنظام التفرغ الجزئي في التعليم العالي ،وتصمم درجة “الدبلوم المتوسط”؛ لتطوير المعرفة والمهارات الالزمة للتوظيف في المجاالت اإلدارية،
أو المجاالت المهنية المساندة ،ويؤدي هذا المؤهل الكتساب األسس المعرفية العامة والنظرية ،التي تمثّ ل الخلفية العلمية المطلوبة إلمكانية

كاف
بشكل ٍ
المواصلة للحصول على درجة البكالوريوس ،وعندما تمنح هذه الدرجة في مجال محدد مرتبط بمجال مهني؛ يجب أن تغطي الدراسة
ٍ
المعارف والمهارات والقيم واالتجاهات ذات العالقة المباشرة بالتوظيف في ذلك المجال ،وتكون تلك التغطية عادة بنسبة ال تقل عن  50٪من

مكونات البرنامج.

المتقدم
الدبلوم
ّ

يتطلب الحصول على هذا المؤهل اجتياز ما ال يقل عن ( )72ساعة (وحدة) معتمدة ،وتستغرق دراستها ثالث سنوات دراسية ،بنظام التفرغ الكامل،
أو ما يعادلها بنظام التفرغ الجزئي في التعليم العالي ،ويؤدي هذا المؤهل الكتساب األسس المعرفية العامة والنظرية التي تمثّ ل الخلفية العلمية

المطلوبة لمجال معين ،وعادة ما يمنح هذا المؤهل للتخصصات التي ال يتطلب تأهيلها الحصول على درجة البكالوريوس ،أو أنها تمنح لتكون نقطة

للمرحلة الجامعية عند بناء البرنامج؛ حيث تتماثل نواتج التعلم لهذا المؤهل مع نواتج التعلم لمؤهل الدبلوم المتوسط ،مع اختالف عدد الساعات
المعتمدة.

البكالوريوس
يتطلب الحصول على هذا المؤهل اجتياز ما ال يقل عن ( )120ساعة (وحدة) معتمدة ،تستغرق دراستها عادة ما بين ( )3-4سنوات دراسية ،بنظام
عد اجتياز ( )120ساعة (وحدة) معتمدة الحد األدنى في
وي ّ
التفرغ الكامل ،أو ما يعادلها في التعليم العالي ،ويختلف طول البرنامج باختالف التخصصُ ،

معظم التخصصات؛ لكن هناك تخصصات تنتهي بالبكالوريوس وتتطلب اجتياز عدد أكبر من الوحدات المعتمدة ،وعندما تتطلب برامج البكالوريوس

عددا أكبر من الوحدات ،ووقتً ا أطول  -كما هو الحال في بعض التخصصات المهنية  -فإن المؤهل يبقى بالمسمى والمستوى نفسيهما ،وتُ رصد
ً
الوحدات المعتمدة في السجل األكاديمي لغرض توثيق كمية التعلم اإلضافية المطلوبة لهذه التخصصات ،وتُ ستثنى من ذلك بعض التخصصات التي
تتطلب ( )6سنوات فأكثر من الدراسة ،بنظام التفرغ الكامل ،مثل التخصصات الطبية وغيرها.
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الدبلوم العالي
يتطلب الحصول على هذا المؤهل اجتياز ما ال يقل عن ( )24ساعة (وحدة) معتمدة ،بعد الحصول على درجة البكالوريوس ،وتستغرق الدراسة مدة ال
تقل عن فصلين دراسيين ،بنظام التفرغ الكامل أو ما يعادلها ،وتهدف البرامج التي تنتهي بهذا المؤهل إلى تقديم دراسات أكاديمية ومهنية متقدمة

للمتعلمين الراغبين في تحسين معرفتهم ومهاراتهم المهنية ،وتتضمن عادة مجموعة من المقررات المتقدمة ذات العالقة بتخصص مهني معين،
وقد تتطلب إكمال مشروع رئيس أو فرعي .ويمكن لحملة درجة الدبلوم العالي مواصلة الدراسة مباشرة في مستوى الماجستير ،وقد ُيطلب منهم

في حاالت معينة إكمال دراسات نظرية أو تطبيقية إضافية.

الماجستير
يتطلب هذا المؤهل اجتياز ما ال يقل عن ( )24ساعة (وحدة) معتمدة ،بعد الحصول على درجة البكالوريوس ،من مقررات الدراسات العليا في البرامج
التي تنتهج أسلوب دراسة المقررات ،باإلضافة إلى تقديم رسالة علمية ال تقل وحداتها المعتمدة عن ( )6وحدات ،أو اجتياز ما ال يقل عن ( )42ساعة

(وحدة) معتمدة ،بعد الحصول على درجة البكالوريوس ،من مقررات الدراسات العليا في البرامج التي تنتهج دراسة المقررات ذات الطبيعة المهنية،
تخرج بحثي ال تقل وحداته المعتمدة عن ( )3وحدات ،ويستغرق الحصول على درجة الماجستير مدة ال تقل عن أربعة
على أن يكون من بينها مشروع ّ

فصول دراسية بنظام التفرغ الكامل أو ما يعادلها ،بعد الحصول على درجة البكالوريوس.

وتُ منح درجات الماجستير التي تركّ ز على البحث العلمي ،وتتطلب تقديم رسالة علمية ،باإلضافة إلى اجتياز عدد من المقررات بمسميات ،مثل :ماجستير

في اآلداب ( ،)Master of Arts -MAأو ماجستير في العلوم (.)Masters of Science -MSc

تخرج بمسميات ،مثل :ماجستير إدارة األعمال (Master of Business
وتُ منح درجات الماجستير المهنية التي تتضمن دراسة مقررات وتقديم مشروع ّ

 ،)-MBusأو ( ،)Master of Business Administration -MBAأو ماجستير في التربية ( ،)Master of Education -MEdأو ماجستير في الهندسة

( ،)Master of Engineering -MEأو ( ،)Master of Engineering -MEngأو أي مسميات أخرى ترتبط بالمجال المهني المعني ،ويكافئ الماجستير

التنفيذي أو التطبيقي الماجستير المهني من حيث المستوى ،وللمؤسسة التعليمية وضع أي شروط إضافية الستكمال درجة الدكتوراة لهاتين
الدرجتين.

25
الدكتوراة
يقل عن ( )30ساعة (وحــدة) معتمدة من المقررات الدراسية المتقدمة ،بعد الحصول على درجة
يتطلب الحصول على هذا المؤهل اجتياز ما ال ّ
الماجستير ،باإلضافة إلى تقديم رسالة علمية ،وتستغرق الدراسة للحصول على هذا المؤهل عادة ما ال يقل عن ستة فصول دراسية ،بنظام التفرغ
نظام آخر لبرامج الدكتوراة في بعض المؤسسات التعليمية ،يكون التركيز فيه على البحث المستقل في مجال دراسي
الكامل أو ما يعادلها ،ويوجد
ٌ

خصص للدراسات الموجهة ،أو الندوات ،أو حلقات البحث ،حسب التكوين العلمي
محدد مع المقررات ،على ّأل يقل عن ( )12ساعة (وحدة) معتمدة تُ َّ

للمتعلم ،والتخصص الدقيق.

وتـُمنح درجات الدكتوراة البحثية بمسمى دكتوراة الفلسفة ( )PhDعادة ،أما الدكتوراة المهنية التي تعتمد على مقررات دراسية متقدمة ،ورسالة

مثل :دكتوراة إدارة األعمال ( ،)D. BAأو دكتوراة التربية ( ،)Ed. Dأو دكتوراة الهندسة (،)D. Eng
تطبيقية أساسية ،أو مشروع رئيس ،فتـُمنح بمسمى ً
سمى مالئم للمجال المهني المعني.
أو أي ُم ّ

عددا أكبر من الوحدات ،ووقتً ا أطول  -كما هو الحال في بعض التخصصات المهنية  -فإن المؤهل يبقى بالمسمى والمستوى نفسيهما ،وتُ رصد
ً
الوحدات المعتمدة في السجل األكاديمي لغرض توثيق كمية التعلم اإلضافية المطلوبة لهذه التخصصات ،وتُ ستثنى من ذلك بعض التخصصات التي
تتطلب ( )6سنوات فأكثر من الدراسة ،بنظام التفرغ الكامل ،مثل التخصصات الطبية وغيرها.

التخرج المبكر للبرامج التعليمية
ّ
يرغبة في تحقيق المرونة في االنتقال بين المستويات التعليمية في منظومة التعليم والتدريب ،وضمان االستمرارية في االرتقاء عبر المستويات،
التخرج المبكر وضوابطه حين ُيمنح شهادات لمؤهالت معتمدة من الجهة
حدد اإلطار الوطني للمؤهالت إجراءات
ّ
وتحقيق مبدأ التعلم المستمر؛ ّ

المانحة ،لدرجة علمية معينة ،تتوسط البرامج األكاديمية ،أو التطبيقية ،أو المهنية الطويلة ،مثل :برامج البكالوريوس ،أو الماجستير ،أو الدكتوراة ،تُ منح

َ
َ
العلمية للمؤهل العلمي للبرنامج الذي
الدرجة
للمتعلم إذا استوفى المستوى المطلوب من المعارف والمهارات ،في تخصص محدد ،وال تعادل
حد ُد في أثناء بناء
الحد
اعترافا باستيفاء المتعلم
ً
عد
سجل فيه
المطلوب من المعارف والمهارات التي تؤهله لمستوى أكاديمي أو مهنيُ ،ي َّ
َّ
ابتداء؛ بل تُ ّ
َ
ً

البرنامج التعليمي أو التدريبي وتصميمه؛ وبهذا فإن الشهادة الممنوحة تقع ضمن المستوى التعليمي السابق للمؤهل الذي يمنحه البرنامج وتلتزم

بالضوابط اآلتية:

جزءا ال يتجزّ أ من تصميم البرنامج.
1.وصف نقاط التخرج المبكر تكون ً
ومعترفا به.
ً
مستقل
ًّ
مؤهل
ً
2.تحديد مستوى المؤهل لنقاط التخرج المبكر ومسمى الشهادة في ضوء ضوابط اإلطار الوطني للمؤهالت؛ ليكون
مبكرا باستكمال الدرجة العلمية للمؤهل في حال استيفائه للمتطلبات الدراسية ،وحصوله على
3.السماح للمتعلم الملتحق بالبرنامج بهدف التخرج
ً
المعدل المطلوب الستكمال الدرجة العلمية.
ّ
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المتطلبات العامة لتسكين المؤهالت:
حدد اإلطار الوطني للمؤهالت ستة متطلّ بات
يتطلب تسكين المؤهالت الوطنية في قطاع التعليم أو التدريب أن يكون المؤهل مكتمل العناصر؛ وقد ّ
عامة للمؤهالت الوطنية ،يجب استيفاؤها لكي تُ سكَّ ن تلك المؤهالت في كل مستوى من مستويات اإلطار ،وهي كما يلي:

1

2

3

4

5

6

الموافقة النظامية

مشاركة أصحاب
المصلحة جهات العمل

الهدف من المؤهل

اسم المؤهل

مكونات المؤهل
ّ

ي ـح ـصــل ال ـمــؤهــل على
اعتماد الجهة المختصة
بالمؤسسة التعليمية
أو ال ـتــدري ـب ـيــة الـمــانـحــة.

تُ ـ ـصـ ـ َّـمـ ــم ال ـ ـمـ ــؤهـ ــات
ـراجـ ـ ـ ــع بـ ـمـ ـش ــارك ــة
وتُ ـ ـ ـ ـ َ
أص ـ ـ ـحـ ـ ــاب الــمــصــلــح ــة
وخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــراء الـ ـتـ ـخـ ـص ــص.

ي ـكــون لـلـمــؤهــل هــدف
محدد ،يوضح االحتياج
الـ ـفـ ـعـ ـل ــي ،وال ـ ــدواف ـ ــع
لــتــصــمــيــم ــه وطـ ــرحـ ــه.

ُيستخدم اسم مناسب،
ي ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ّـدد ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـصـ ــص
بـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـك ـ ـ ــل واضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح.

ت ـ ـ ـش ـ ـ ـمـ ـ ــل :م ـ ـس ـ ـتـ ــوى
الـ ـم ــؤه ــل ،ومــخ ــرج ــات
الـ ـتـ ـع ــلّ ــم ،والـ ـس ــاع ــات
ال ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــدة.

تقويم ُمخرجات
التعلم

تُ ـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدم مـ ـع ــايـ ـي ــر
تقويم شفافة ،وقابلة
ل ـل ـق ـيــاس؛ ل ـل ـتــأكــد من
تحقيق نــواتــج التعلم.
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متطلبات التسكين حسب نوع المؤهالت
المستوى الثامن

الدكتوراة وما يعادلها

مؤهل الدكتوراه األكاديمية أو البحثية أو المهنية

1

متطلبات التسكين

اجتياز ما ال يقل عن ( )30ساعة
(وحدة) معتمدة للدراسة
بالمقررات والرسالة ،أو اجتياز
( )12ساعة (وحدة) معتمدة
على األقل بالرسالة وبعض
المقررات ،وذلك بحسب
التكوين العلمي للمتعلم،
ومتطلبات التخصص الدقيق.

2

تستغرق مدة الدراسة للحصول
على المؤهل ( )6فصول
دراسية على األقل.

3

تحقق نواتج التعلم (المعرفة
والفهم ،والمهارات ،والقيم)
المستهدفة في المستوى
الثامن.

4

الحصول
على مؤهل
الماجستير
شرط لاللتحاق
بالبرنامج.

28

اإلطار الوطني للمؤهالت

المستوى السابع

الماجستير ومايعادلها

 .1مؤهل الماجستير األكاديمي أو التطبيقي أو المهني

1

3

2

متطلبات التسكين

اجتياز ما ال يقل عن ( )24ساعة
(وحدة) معتمدة للدراسة
بالمقررات مع الرسالة ،أو اجتياز
( )42ساعة (وحدة) معتمدة
على األقل للدراسة بالمقررات،
ويكون من بينها ( )3وحدات
مشروع بحثي ،وذلك بحسب
التكوين العلمي للمتعلم،
ومتطلبات التخصص الدقيق.

3

تحقق نواتج التعلم
(المعرفة والفهم،
والمهارات ،والقيم)
المستهدفة في
المستوى السابع.

تستغرق مدة الدراسة
للحصول على المؤهل ()4
فصول دراسية على األقل.

الحصول على مؤهل
البكالوريوس أو ما يعادلها شرط
لاللتحاق ببرنامج الماجستير.

.2مؤهل البكالوريوس ( )6سنوات فأكثر  ،وهو برنامج يتطلب دراسة تخصصية تعادل مستوى التعقيد في الماجستير

متطلبات
التسكين

1

2

3

4

5

اجتياز ما ال يقل
عن ( )180ساعة
(وحدة) معتمدة
في التعليم
العالي.

تستغرق مدة الدراسة
للحصول على المؤهل ()6
سنوات فأكثر ،بنظام التفرغ
الكامل أو ما يعادلها في
التعليم العالي.

قدرا
يغطي البرنامج ً
موازيا من المحتوى من
ً
حيث العمق واالتساع
في مجال التخصص
متطلبات الحصول على
الماجستير.

تحقق نواتج التعلم
(المعرفة والفهم،
والمهارات ،والقيم)
المستهدفة في
المستوى السابع.

الحصول على
شهادة التعليم
الثانوي أو
ما يعادلها
شرط لاللتحاق
بالبرنامج.
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البكالوريوس وما يعادلها

المستوى السادس

 .1مؤهل البكالوريوس األكاديمي أو التطبيقي أو المهني

متطلبات
التسكين

1

2

3

4

اجتياز ما ال يقل عن ( )120ساعة
(وحدة) معتمدة.

تستغرق مدة الدراسة للحصول
على المؤهل ( )3سنوات دراسية
على األقل.

تحقق نواتج التعلم (المعرفة
والفهم ،والمهارات ،والقيم)
المستهدفة في المستوى
السادس.

الحصول على شهادة التعليم
الثانوي أو ما يعادلها شرط
لاللتحاق بالبرنامج.

 .2مؤهل الدبلوم العالي األكاديمي أو التطبيقي أو المهني

متطلبات
التسكين

1

2

3

4

اجتياز ( )24ساعة (وحدة)
كحد أدنى
معتمدة
ٍّ
ترتبط بمقررات متقدمة
ذات العالقة بتخصص
أكاديمي أو مهني معين
بعد البكالوريوس.

تستغرق مدة الدراسة للحصول على
المؤهل سنة دراسية أو ( )2فصلين
دراسيين بنظام التفرغ الكامل أو ما
يعادلها في التعليم العالي.

تحقق نواتج التعلم (المعرفة
والفهم ،والمهارات ،والقيم)
المستهدفة في المستوى
السادس.

الحصول على شهادة التعليم
الثانوي أو ما يعادلها شرط
لاللتحاق بالبرنامج.

 .3مؤهل إضافي بعد برنامج البكالوريوس أو شهادة جامعية ثانية
متطلبات
التسكين

توجه تخصصي أو مهني ،وقد يتطلب في حاالت معينة إكمال دراسات نظرية أو تطبيقية إضافية لمواصلة دراسة الماجستير شرط
ويكون ذا َ
تحقق نواتج التعلم (المعرفة والفهم ،والمهارات ،والقيم) المستهدفة في المستوى السادس.

30

اإلطار الوطني للمؤهالت

الدبلوم المتوسط وما يعادله

المستوى الخامس

 .1مؤهل الدبلوم المتقدم األكاديمي أو التطبيقي أو المهني

1

2

متطلبات التسكين

إكمال ( )72ساعة (وحدة)
معتمدة كحد أدنى..

تستغرق مدة الدراسة
للحصول على المؤهل ()6
فصول على األقل.

3

4

تحقق نواتج التعلم (المعرفة
والفهم ،والمهارات ،والقيم)
المستهدفة في المستوى
الخامس.

الحصول على شهادة التعليم
الثانوي أو ما يعادلها شرط
لاللتحاق بالبرنامج.

 .2مؤهل الدبلوم المتوسط األكاديمي أو التطبيقي أو المهني

1
متطلبات التسكين

إكمال ( )60ساعة
(وحدة) معتمدة
كحد أدنى بعد
الثانوي.

2
تستغرق مدة الدراسة للحصول
على المؤهل ( )4فصول دراسية
على األقل.

3
تحقق نواتج التعلم (المعرفة
والفهم ،والمهارات ،والقيم)
المستهدفة في المستوى
الخامس.

4
الحصول على شهادة
التعليم الثانوي أو ما
يعادلها شرط لاللتحاق
بالبرنامج.
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المستوى الرابع

الدبلوم المشارك وما يعادله

مؤهل الدبلوم المشارك األكاديمي أو التطبيقي أو المهني

1

متطلبات التسكين

إكمال ( )24ساعة (وحدة)
معتمدة كحد أدنى.

2

3

4

تستغرق مدة الدراسة للحصول
على المؤهل سنة أو ()2
فصلين دراسيين على األقل

تحقق نواتج التعلم (المعرفة
والفهم ،والمهارات ،والقيم)
المستهدفة في المستوى
الرابع.

الحصول على
شهادة التعليم
الثانوي أو
ما يعادلها
شرط لاللتحاق
بالبرنامج.
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التعليم الثانوي وما يعادله

المستوى الثالث

 .1التعليم الثانوي وما يعادله

1
متطلبات التسكين

تستغرق مدة الدراسة
للحصول على المؤهل ()3
سنوات على األقل.

3

2
تحقق نواتج التعلم (المعرفة
والفهم ،والمهارات ،والقيم)
المستهدفة في المستوى
الثالث.

الحصول على شهادة
التعليم المتوسط شرط
لاللتحاق بالتعليم الثانوي
العام.

 .2مؤهل الشهادة الثانوية في التعليم المهني/صناعي

1
متطلبات التسكين

تستغرق مدة الدراسة
للحصول على المؤهل ()3
سنوات على األقل.

2
تحقق نواتج التعلم (المعرفة
والفهم ،والمهارات ،والقيم)
المستهدفة في المستوى
الثالث.

3
الحصول على شهادة
التعليم المتوسط العام
أو المهني شرط لاللتحاق
بالتعليم الثانوي المهني/
الصناعي.
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التعليم المتوسط

المستوى الثاني

 .1مؤهل الشهادة المتوسطة في التعليم العام

1
متطلبات التسكين

تستغرق مدة الدراسة
للحصول على المؤهل ()3
سنوات على األقل.

3

2
تحقق نواتج التعلم (المعرفة
والفهم ،والمهارات ،والقيم)
المستهدفة في المستوى
الثاني.

الحصول على شهادة
التعليم االبتدائي شرط
لاللتحاق بالتعليم المتوسط.

 .2مؤهل الشهادة المتوسطة في التعليم المهني/صناعي

1
متطلبات التسكين

تستغرق مدة الدراسة
للحصول على المؤهل ()3
سنوات على األقل.

2
تحقق نواتج التعلم (المعرفة
والفهم ،والمهارات ،والقيم)
المستهدفة في المستوى
الثاني.

3
الحصول على شهادة
التعليم االبتدائي شرط
لاللتحاق بالتعليم المتوسط.
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التعليم االبتدائي

المستوى األول

يتم تسكين مؤهل الشهادة االبتدائية في التعليم العام في المستوى (:)1

1
متطلبات التسكين

تستغرق مدة الدراسة
للحصول على المؤهل ()6
سنوات على األقل.

3

2
تحقق نواتج التعلم (المعرفة
والفهم ،والمهارات ،والقيم)
المستهدفة في المستوى
األول.

السن الرسمي ال يقل عن
عمر ( )6سنوات شرط
لاللتحاق بالتعليم االبتدائي.

دخول

الطفولة المبكرة

يعد هذا المستوى نقطة دخول ،ويتضمن اآلتي:
ّ

1
متطلبات التسكين

جميع برامج ما قبل إتمام
شهادة المرحلة االبتدائية.

2
برامج رياض األطفال.

3
برامج تنمية الطفولة
المبكرة.
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المواءمة بين مستويات اإلطار الوطني
للمؤهالت والتصنيف الدولي إسكد ()ISCED
التصنيف الدولي إسكد ISCED

اإلطار الوطني
المؤهل

المستويات

المؤهل

المستويات

نوع المؤهل

رمز اسكد

دكتوراه وما يعادلها

8

دكتوراه وما يعادلها

8

دكتوراه

844

ماجستير و ما يعادلها

7

ماجستير وما يعادلها

7

ماجستير

747

بكالوريوس ( )6سنوات

746

دبلوم عالي ( )1سنة

667

بكالوريوس وما
يعادلها

6

بكالوريوس وما يعادلها

6

بكالوريوس  5سنوات أكاديمي

646

بكالوريوس ( )5سنوات مهني

656

بكالوريوس ( )3-4سنوات

645

دبلوم متوسط وما
يعادله

5

التعليم العالي قصير
األمد

5

دبلوم أكاديمي

544

دبلوم مهني

554
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المؤهل

المستويات

المؤهل

المستويات

دبلوم مشارك وما
يعادله

4

التعليم ما بعد الثانوي غير
العالي

4

التعليم الثانوي وما
يعادله

3

المرحلة الثانية من التعليم
الثانوي

3

التعليم المتوسط

2

المرحلة األولى من التعليم
الثانوي

2

التعليم االبتدائي

1

التعليم االبتدائي

1

التعليم االبتدائي

التعليم ما قبل االبتدائي

02

التعليم ما قبل االبتدائي

الطفولة المبكرة

دخول

تنمية الطفولة المبكرة

01

نوع المؤهل

رمز اسكد

دبلوم مشارك عام

444

دبلوم مشارك مهني

454

التعليم الثانوي عام

344

التعليم الثانوي مهني

354

التعليم المتوسط عام

244

التعليم المتوسط مهني

254
100
020

تنمية الطفولة المبكرة

010
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