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تقويــم  هيئــة  إدارة  مجلــس  بقــرار  اعتمــد 

األول  اجتماعــه  فــي  والتدريــب  التعليــم 

)الــدورة الثانيــة( بتاريــخ 16 / 6 / 1441 هـــ 

2020 م  /  2  /  10 الموافــق 



اإلطار الوطني للمؤهالت 8

    تسعى المملكة العربية السعودية إلى بناء أنظمِة تعليٍم وتدريٍب ذات منهجيٍة مترابطٍة، ترتكز على االستفادة من الممارسات والتجارب الدولية 
المتقدمة في مجالي: التعليم والتدريب، بوصفهما دعامَتين أساسيتين للتنمية المستدامة، وركيزتين لتحقيق مستهدفات رؤيتها الطموحة 2030م، 
التي وضعت تأهيل الكوادر الوطنّية محور اهتمامها، وأّكدت تمكينهم من المعارف والمهارات النوعّية، وتعزيز ثقافة االبتكار وريادة األعمال، وإتاحة 

فرص التعلم مدى الحياة للجميع.
    وتطبيًقا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم )108(، بتاريخ 2/14/ 1440هـ، الذي نّص في مادته الرابعة، الفقرة الحادية عشرة، على: “إعداد إطار وطني 
للمؤهالت، يتضّمن القواعد والضوابط والمعايير والمؤشرات والشروط واإلجراءات الخاّصة به، واعتماده من المجلس، واإلشراف على تطبيقه”؛ َعِمَلت 
هيئة تقويم التعليم والتدريب على إعداد إطار وطني للمؤّهالت؛ ليكون مرجعّيًة علميًة َتسترِشد بها مؤّسسات التعليم والتدريب عند بناء مؤهالتها، 

وتطويرها، وإعادة هيكلتها، وتستند عليه جهات التوظيف في التعّرف على مهارات الكوادر الوطنية ومستوياتها. 
   ويمّثل اإلطار نظاًما شاماًل وموّحًدا لبناء المؤهالت، وتنظيمها، وتسكينها في مستويات، بناًء على نواتج التعّلم، كما يوّفر لغًة مشتركًة، ومرجعيًة 
علميًة للمقارنة، فضاًل عن وْصِفِه أداًة لتيسير نْقل المعارف والمهارات والقيم بين بيئات العمل المتنّوعة، على المستويين: الوطني والدولي، ومحوًرا 
يوّطد دعائَم العالقة بين التعليم والتدريب من جهة، والمتطّلبات الفعلّية لسوق العمل من جهة أخرى، بصورٍة تفاعلّيٍة يستجيب فيها التعليم والتدريب 

مًعا لظروف المجتمع، وتطّلعاته، وإمكاناته، ومتطّلبات التنمية المستدامة من جميع جوانبها.

مقدمة

تعريفات

لتسكين  ُتستخدم  تنظيمية  هيكلية 
وتطويرها،  وتصميمها  الــمــؤهــالت 
العربية  المملكة  في  بها  واالعتراف 

السعودية.

برامج يشترك فيها أكثر من تخصص، 
ــددة ال يــمــكــن  ــحــ بـــنـــواتـــج تــعــلــم مــ
معرفي  تخصص  خالل  من  تحقيقها 
ما  إجــمــالــي  يتعدى  أاّل  على  واحـــد، 
القائمة  الــمــقــررات  مــن  منه  ُيستفاد 

نسبة 10%.

البرامج  تتوسط  علمية معينة،  لدرجة  المانحة  الجهة  لمؤهالت معتمدة من  شهادات 
األكاديمية أو التطبيقية الطويلة، مثل برامج البكالوريوس، أو الماجستير، أو الدكتوراة، 
ُتمنح للمتعلم إذا استوفى مستًوى معيًنا من المعارف والمهارات والقيم في تخصص 
محدد، علًما بأنَّ هذه الشهادة ال تعادل الدرجَة العلميَة للمؤهل نفسه الذي سجل فيه 
ابتداًء؛ بل ُتعّد اعتراًفا باستيفاء المتعلم الحدَّ المطلوَب من المعارف والمهارات والقيم 

التي تؤهله لمستوى أكاديمي.

اإلطار الوطني 
التخّرج المبّكرالبرامج البينية للمؤهالت
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المتعلم  يــدرســه  آخــر  رئيس  تخصص 
في كليته، أو كلية أخرى، مع تخصصه 
ــدد الـــمـــؤســـســـة  ــ ــحـ ــ األســــــاســــــي، وتـ
التعليمية متطلبات التخصص الرئيس 
اآلخر بحيث ال تقل عن ٪30، وال تزيد 
الرئيسة  المتطلبات  مــن   60٪ عــن 
ــل فــــي ذلـــك  ــدخـ تـ ــتــخــصــص، وال  ــل ل
ذلك  تثبيت  مع  الجامعة،  متطلبات 

في سجل المتعلم األكاديمي.

مـــؤســـســـة تــعــلــيــمــيــة مـــرخـــصـــة مــن 
قراِر  وفق  االختصاص،  ذات  الجهات 
تأسيٍس غرضه تقديم برامج تعليميٍة 
وتدريبيٍة، وتمارس أعمالها في ضوء 
األنظمة واللوائح المعمول بها على 

المستوى الوطني أو الدولي.

إدارة  في  إلكترونيٍة  تقنياٍت  استخدام 
العملية التعليمية باألسلوب التزامني 
ــــك حــســب مــا هو  أو الــتــفــاعــلــي، وذل
معتمد من أنظمٍة وتعليماٍت، ويشمل 
االنتساب،  مــن:  كــالًّ  ُبعد  عن  التعليم 
للجهات  ويمكن  الــمــدمــج،  والّتعليم 
التعليمية أو التدريبية المانحة للمؤهل 
أن تقّدَم برنامًجا تعليمًيا أو تدريبًيا، أو 

جزًءا منه، عن طريق التعليم عن ُبعد.

 تــحــدد مــا هــو مــتــوقــع مــن المتعلم 
في  بــه  الــقــيــام  ويستطيع  مــعــرفــتــه، 
مجال التعلم وما يتمثله في سلوكه، 
ويقصد بها: المحصلة النهائية لعملية 
قابلة  ــكــون  ت أن  يــجــب  ــتــي  ال الــتــعــلــم 
تــقــويــم  أدوات  ــوء  ضــ فـــي  ــلــقــيــاس،  ل
ــع الـــمـــســـتـــوى الــمــقــتــرن  ــوافـــق مــ ــتـ تـ

بالمؤهل.

تخصص مساند خارج حقل التخصص 
كليته  في  المتعلم  يدرسه  الرئيس، 
أو كلية أخرى، وال تقّل عدد ساعاته 
ــد  ــزي ت وال   ،25٪ ــن  عــ الـــمـــعـــتـــمـــدة 
الرئيسة  المتطلبات  مــن   30٪ عــن 
للتخصص، مع تثبيت ذلك في سجل 
المتعّلم األكاديمي، واسم المؤهل.

مقدار الوقت الالزم للتعلم؛ للحصول 
ــل، وُتـــحـــتـــســـب بــعــدد  ــؤهـ ــمـ عـــلـــى الـ
ــالزمــة لتحقيق  ال الــزمــنــيــة  الــســاعــات 
ــتــعــلــم الـــخـــاصـــة بــالــمــؤهــل  نـــواتـــج ال
 50 عــن  تقل  ال  المعتمدة  )الساعة 

دقيقة(.

ــالت الـــــــصـــــــادرة عــن  ــ ــؤهـ ــ ــمـ ــ  ربـــــــط الـ
المانحة  الدولية  أو  الوطنية  الجهات 
والتدريبية(،  )التعليمية  بها؛  المعترف 
ــا مــن  ــهـ بـــالـــمـــســـتـــويـــات الـــمـــقـــتـــرنـــة بـ
مستويات اإلطار الوطني للمؤهالت.

ــهـــم،  ــفـ ــة والـ ــرفـ ــعـ ــمـ ــكـــون مــــن الـ ــتـ تـ
أن  يتوّقع  التي  والقيم  والــمــهــارات، 
ــي مــســتــوى  يــكــتــســبــهــا الــمــتــعــلــم فـ
التعلم  نواتج  وتبنى  محدد،  تأهيلي 

في ضوئها.

التخصص 
الرئيس اآلخر

الجهة المانحة

الّتعليم عن ُبعد

نواتج التعلم

التخصص الفرعي

الساعات 
المعتمدة

تسكين المؤهالت

مجاالت التعلم

مؤهالت  لتسكين  مستويات  ثمانية 
والتدريب  الــعــام،  التعليم  قطاعات 
العالي:  والتعليم  والمهني،  التقني 
والبحثي   والــتــطــبــيــقــي  األكـــاديـــمـــي، 

المدني والعسكري. 

ــادرة عــن  ــ ــصــ ــ ــ ــالت ال ــؤهــ ــمــ ــ ــع ال ــ وضــ
تــدريــبــيــة  أو  تــعــلــيــمــيــة  مـــؤســـســـات 
ُمرّخصة  األحيان(،  أغلب  في  )أجنبية 
المملكة  فــي  المعنية  الجهات  مــن 
المستويات  على  السعودية،  العربية 
اإلطــار  مستويات  مــن  بها  المقترنة 

الوطني للمؤهالت.

ــتــعــلــم من  مــجــمــوعــة مــحــصــالت ال
الــمــعــرفــة والــمــهــارات والــقــيــم التي 
على  وتصدر  المتعلم،  عليها  يحصل 
شــكــل وثــيــقــة “شــــهــــادة/ دبـــلـــوم/ 
عن مؤسسة  صــادرة  علمية”،  درجــة 
جهة  كــونــهــا  تــدريــبــيــٍة،  أو  تعليميٍة، 

مانحٍة معترف بها.

المؤهلمواءمة المؤهالتمستويات اإلطار
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للمؤهالت  الوطني  اإلطـــار  يستهدف 
مستًوى  يضمن  متكامٍل،  نظاٍم  إعــداد 
التنافسية،  والــقــدرة  الــجــودٍة،  من  عالًيا 
واالعتراف الدولي للمؤهالت الوطنية، 

وذلك من خالل:

أهداف اإلطار

توحيد  عبر  الوطنية،  الــمــؤهــالت  تنظيم 

عمليات تخطيطها، وتصميمها، وتطويرها 

في المملكة العربية السعودية في ضوء 

معايير موحدة.

وسهولَة  الشفافيَة  تضمن  مشتركٍة  لــغــٍة  إيــجــاد 

ــبــل مــؤســســات  فــهــم مــســتــويــات الــتــأهــيــل مـــن ِق

التعليم والتدريب والتوظيف.

ــؤهـــالت الــوطــنــيــة في  ــمـ ربــــط أنــــــواع الـ

بما  ببعضها؛  السعودية  العربية  المملكة 

الثقة  وتعزيز  وجودتها،  اتساقها  يضمن 

بين مؤسسات التعليم والتدريب.

بين  المتعلمين  انــتــقــال  فـــرص  تــســهــيــل 

ــتـــدريـــب وســـوق  قــطــاعــات الــتــعــلــيــم والـ

يساعدهم  بما  ا-  دوليًّ أو  ا  - وطنيًّ العمل 

العمل، وإمكانية  بيئة  االنخراط في  على 

المرتبطة  المسارات  مختلف  بين  التنّقل 

بالمؤهل. 

ــان االتـــــســـــاق بـــيـــن الـــمـــؤهـــالت  ــمــ ضــ

التوّجهات  مع  ينسجم  بما  ومخرجاتها؛ 

وســوق  التنمية  ومتطلبات  الوطنية، 

العمل.

من  الحياة،  مــدى  التعّلم  مبدأ  تحقيق 

متنوعة،  تعّلم  بأنماط  االعــتــراف  خــالل 

توّفر مرجعية لتقّدم األفراد عبر التعليم 

والتدريب.
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أهمية اإلطار

يعّد اإلطار الوطني للمؤهالت مرجعية علمية، تسترشد بها المؤسسات التعليمية 
والتدريبية وجهات العمل، عند تخطيط مؤهالتها وبنائها وتطويرها، كما تستند 
المؤهلة. الوطنية  القدرات  مهارات  على  التعرف  في  التوظيف  جهات  عليها 

أساس مرجعي لتصميم 
المؤهالت

ينطلق اإلطار من منظومة معرفّية ومهارية وقيمية تتواكب مع متطلبات التنمية 
بناء الشخصية  التعلم بما يضمن  نواتج  التي ُجّسدت في مواصفات  الوطنية، 
العمل. التنمية واحتياجات سوق  بناًء شاماًل، ويتوافق مع متطلبات  الوطنية 

المواءمة مع متطلبات 
التنمية وسوق العمل

األطر  لبقّية  الرئيسة  الخصائص  مع  للمؤهالت  الوطني  اإلطــار  اّتساق  يسهم 
ينعكس  الذي  األمر  األطر؛  لهذه  تعزيز فرص مواءمته  والدولية في  اإلقليمية 
على تحقيق سمات ومواصفات مشتركة توّفر موثوقية متبادلة، وتتيح للِخّريجين 
والدولي. الوطني  المستوى  على  والتوظيف  والتدريب  للتعليم  واسعة  فرًصا 

ــا،  ــعــمــل بــمــســتــوى الـــِخـــّريـــجـــيـــن: مــعــرفــيًّ ــدى جـــهـــات ال ــ ــثــقــة ل ــار ال ــ ــّزز اإلطــ ــعـ يـ
ــي يـــتـــطـــّلـــبـــهـــا ســــــوق الـــعـــمـــل.  ــ ــت ــ ــا، والــــمــــواصــــفــــات ال ــ ــيًّ ــــمــ ــي ـــــا، وقــ ومـــــهـــــاريًّ

المواءمة الدولية

تحقيق التكافؤ والمساواة

مؤسسات  مختلف  ِخــريــجــي  بــيــن  الــفــرص  تــكــافــؤ  تحقيق  عــلــى  ــار  اإلطــ يعمل 
الذي  األمــر  اإلطـــار؛  مخرجات  اتساق  خــالل  من  والتوظيف،  والتدريب  التعليم 
ــدراســة  يــزيــد مــن مــســتــوى الــثــقــة لـــدى المتعلمين الــراغــبــيــن فــي مــواصــلــة ال
الــمــســاواة؛  مــبــدأ  وتحقيق  المختلفة،  الــتــدريــبــيــة  أو  التعليمية  بــالــمــؤســســات 
ــرص الــتــعــّلــم  ــة لــلــتــمــكــيــن، وتـــعـــزيـــز فــ ــمــا يــكــفــل انــتــفــاعــهــم بـــفـــرص مــتــســاوي ب
اإلعــاقــة. األشــخــاص مــن ذوي  بــمــن فيهم  للجميع  الــحــيــاة  مـــدى  ــتــدريــب  وال

يمّثل اإلطار  أداًة للمقارنة بين المؤهالت ذات الصلة، الصادرة عن جميع المؤسسات 
التعليمية والتدريبية الرسمية في المملكة العربية السعودية من جهة، وبين تلك 
المؤهالت ونظيراتها الدولية من جهة أخرى؛ بما يعّزز فرص األفراد في االنتقال 
بالمؤهالت. المتبادل  االعــتــراف  وتحقيق  المختلفة،  التعليم  مؤسسات  بين 

أداة للمقارنة بين المؤهالت

تتجلى في اآلتي

زيادة الثقة 
في القدرات الوطنية
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المستويات
المستوى  إلى  ا  الدخول، وتتدرج تصاعديًّ تبدأ من مستوى  التعليمية،  البرامج  التعلم وتراكمها في  مسارات عمودية متدّرجة بحسب عمق مجاالت 
الثامن، ولكل مستوى مدى وعمق محددان؛ حيث تغطي المستويات قطاعات التعليم العام، والتدريب التقني والمهني، والتعليم العالي األكاديمي، 
التعلم، ويتضمن كل مستوى وصفا لنواتج  ا متسلساًل في محصلة  والتطبيقي والمهني المدني والعسكري. ويمّثل كل مستوى فيها تدّرًجا علميًّ

التعلم )المعرفة والمهارات والقيم(؛ ُتشّكل في مجموعها مصفوفة لمستويات اإلطار الوطني للمؤهالت. 

مستويات اإلطار الوطني للمؤهالت

المستوى الثامن
الدكتوراة وما يعادلها

المستوى السابع
الماجستير وما يعادلها

المستوى السادس
البكالوريوس وما يعادلها

المستوى الرابع
الدبلوم المشارك وما يعادله

المستوى الثاني
التعليم المتوسط  وما يعادله

الدخول
الطفولة المبكرة

المستوى الخامس
الدبلوم المتوسط وما يعادله

المستوى الثالث
التعليم الثانوي وما يعادله

المستوى األول
التعليم االبتدائي

8

7

6

5

4

3

1

2

1
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المستويات  المؤهل، حسب كل مستوى من  على  للحصول  الالزمة؛  والقيم  والمهارات  والفهم  المعرفة  المتعلم من  يحتاجه  الذي  التعلم   تصف 
المحددة باإلطار. وتتدّرج هذه المستويات من حيث المدى والتتابع في مستويات اإلطار من المستوى األول إلى الثامن.

القيمالمهاراتالمعرفة والفهم

 الــمــعــرفــة الــعــمــيــقــة الـــواســـعـــة، وفــهــم 	 
والنظريات  والمبادئ  والمفاهيم  الحقائق 
والعمليات واإلجراءات المتضمنة في مجال 

التعلم أو العمل أو المهنة.

عاًما 	  يكون  أن  يمكن  حيث  المعرفة،  عمق 
أو متخصًصا.

ــراوح بين 	  ــت اتــســاع مــجــال الــمــعــرفــة، حــيــث ي
موضوع واحد ومتعدد التخصصات.

معرفة حسية، 	  من  وتتدّرج  المعرفة،  أنــواع 
مــجــردة، ومــن معرفة بسيطة  إلــى معرفة 

إلى معرفة تراكمية.

ــمــعــرفــة، حــيــث يــجــمــع بــيــن نــوع 	  تــعــقــيــد ال
المعرفة، وعمقها، واتساعها.

تطبيق 	  وتــتــضــّمــن  اإلدراكــــيــــة:  الـــمـــهـــارات 
الــنــاقــد وحــل  التفكير  الــمــعــرفــة، ومـــهـــارات 

المشكالت، واالستقصاء، واإلبداع.

المهارات العملية والبدنية: وتتضّمن تطبيق 	 
الــمــعــرفــة، واســتــخــدام الـــمـــواد واألجــهــزة 
الــمــهــارات  وتطبيق  المناسبة،  واألدوات 

الحركية واليدوية ببراعة. 

ــارات الــتــواصــل وتــقــنــيــة الــمــعــلــومــات: 	  ــهـ مـ
وغير  واللفظي  الكتابي  التواصل  وتتضّمن 
واستخدام  العددية،  والمهارات  اللفظي، 

تقنية المعلومات واالتصال وإنتاجها.

القيم واألخالق األكاديمية والمهنية. 	 

التعلم الذاتي المستمر واالستقاللية.	 

العمل مع فريق وتحّمل المسؤولية.	 

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

مجاالت التعلم

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

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

وتشمل ما يتمّثله الخريج من مبادئ ومعايير توّجهه 
للنجاح بمجاالت الحياة والعمل أو المهنة، وتشمل:
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المعرفة والفهم

في هذا المستوى سيكون لدى الِخّريج:

ــة 	  ــ ــي ــ ــرائ ــة واإلجــ ــيـ ــعـ ــواقـ الـــمـــعـــرفـــة الـ
األساسية في الموضوعات العامة.

للحياة 	  الــعــامــة  األســاســيــة  المعرفة 
اليومية ومواصلة التعلم. 

واألفكار 	  للحقائق  والفهم  المعرفة 
واألدوات  الــبــســيــطــة،  والــمــفــاهــيــم 
والمواد الشائعة في الحياة اليومية. 

القيم

في هذا المستوى وضمن سياقات مألوفة ومنظمة؛ 
سيكون الِخّريج قادًرا على: 

بقيم 	  والــوعــي  اإليجابية،  السلوكيات  إظــهــار 
الوالء واالنتماء للوطن وقيادته.

 إظهار الرغبة في التعلم والعمل باستقاللية 	 
محدودة تحت إشراف مباشر.

المشاركة مع الزمالء في تحّمل مسؤوليةأداء 	 
مـــهـــام مــــحــــدودة تـــحـــت إشـــــــراف مـــبـــاشـــر ، 

والمحافظة على الصحة والنظافة العامة. 

المهارات
في هذا المستوى سيكون لدى الِخّريج المهارات اإلدراكية والعملية والبدنية 

ومهارات االتصال األساسية، بحيث يكون قادًرا على:

المهارات اإلدراكية: 	 
الحياة -  مشكالت  أو  و/  مواقف  لمعالجة  األساسية؛  المعرفة  تطبيق 

اليومية البسيطة والمحددة بشكل واضح.
الحدسي -  التفكير  واســتــخــدام  وحــلــهــا،  البسيطة  الــمــشــكــالت  تــحــديــد 

والمنطقي األساسي في مواقف الحياة أو مجال الدراسة.

مهارات التواصل، وتقنية المعلومات:	 
والمحادثة؛ -  واالســتــمــاع  األســاســيــة  والكتابة  الــقــراءة  مــهــارات  تطبيق 

للمشاركة في الحياة اليومية.

إجراء عمليات حسابية في سياقات مألوفة.- 

على -  للحصول  وتطبيقاتها؛  المألوفة  الرقمية  التقنية  أدوات  استخدام 
وفق  اآلخــريــن  مــع  والــتــواصــل  التعلم  ودعــم  ومعالجتها،  المعلومات 

إرشادات محددة بوضوح.

المهارات العملية والبدنية: 	 
استخدام األدوات والمواد الشائعة في الحياة اليومية بأمان. - 
أداء مهام عملية بسيطة مألوفة بناء على إرشادات إجرائية محددة.- 

أوصاف المستويات

المستوى األول

المستويات

1
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المعرفة والفهم

في هذا المستوى سيكون لدى الِخّريج:

ــمــعــارف الــواقــعــيــة 	  مــجــمــوعــة مــن ال
واإلجرائية العامة في مجال الدراسة 

أو العمل.

ــفــهــم لــمــجــمــوعــة من 	  الــمــعــرفــة وال
الحقائق واألفكار واألدوات والمواد 

و/ أو المصطلحات األساسية.

القيم

في هذا المستوى، وضمن سياقات مألوفة منظمة 
وموّجهة؛ سيكون الِخّريج قادًرا على:

ــــالق الــحــمــيــدة والــثــقــة بــالــنــفــس، 	  تــمــّثــل األخـ
الوالء واالنتماء  والتزام قيم  اآلخرين،  وتفّهم 

للوطن وقيادته.

الــقــرارات 	  واتــخــاذ  والــعــمــل،  للتعلم  التخطيط 
إشراف  تحت  محدودة  باستقاللية  البسيطة 

مباشر.

أداء 	  مسؤولية  تحّمل  فــي  الــزمــالء  مشاركة 
المهام تحت إشراف مباشر، والعناية بالجوانب 

الصحية والعاطفية واالجتماعية.

المهارات
في هذا المستوى سيكون لدى الِخّريج مدى محدود من المهارات اإلدراكية 

والعملية والبدنية ومهارات االتصال، بحيث يكون قادًرا على:

المهارات اإلدراكية: 	 
تطبيق توظيف المعرفة األساسية في معالجة سلسلة من القضايا و/- 

أو المشكالت غير المعقدة، في سياقات مألوفة.
بشكل -  المناسبة  التفكير  طــرق  وتوظيف  المألوفة،  المشكالت  حــل 

منهجي في مجال الدراسة أو العمل.

مهارات التواصل، وتقنية المعلومات:	 
من -  مجموعة  عــن  للتعبير  اللفظي؛  وغير  واللفظي  الكتابي  التواصل 

األفكار والمعلومات والمشاعر في سياقات مألوفة لآلخرين.
إجراء عمليات رياضية غير معقدة في سياقات مألوفة.- 
المعلومات -  وتقنية  وتطبيقاتها  الرقمية  التقنية  أدوات  اســتــخــدام 

ومعالجتها  المعلومات  على  للحصول  محدد؛  نطاق  في  واالتصاالت 
وإنتاجها، ودعم التعلم والتواصل مع اآلخرين وتعزيزه بناًء على توجيهات 

محددة ومنّظمة.

المهارات العملية والبدنية:	 
استخدام األدوات والمواد األساسية بأمان وفعالية. - 
بناًء -  المألوفة والمنظمة  أداء مجموعة من المهام واألنشطة العملية 

على إرشادات إجرائية محددة.

المستوى الثاني 2
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المعرفة والفهم

في هذا المستوى سيكون لدى الِخّريج:

مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن الــمــعــارف 	 
الواقعية واإلجرائية المرتبطة بمجال 

الدراسة أو العمل.

الــمــعــرفــة والــفــهــم األســاســيــان في 	 
التخصص  سياق واسع، ضمن مجال 

أو العمل.

ــفــهــم لــمــجــمــوعــة من 	  الــمــعــرفــة وال
ــمــفــاهــيــم والـــمـــبـــادئ  ــحــقــائــق وال ال
أو  و/  والـــــــــمـــــــــواد  واألدوات 
ــبــطــة بــمــجــال  الــمــصــطــلــحــات، الــمــرت

التخصص أو العمل.

البحث 	  لمنهجية  األساسية  المعرفة 
ــيــــب االســـتـــقـــصـــاء  ــ ــال ــه، وأســ ــ ــرقـ ــ وطـ

الموّجه.

القيم

في هذا المستوى، وضمن سياقات مألوفة 
وشبه موّجهة؛ سيكون الِخّريج قادًرا على:

واألنظمة 	  والقوانين  المجتمع  بقيم  االلتزام 
والذوق العام، وتمّثل المواطنة المسؤولة .

إظهار الدافعية والمثابرة  في التعلم والعمل، 	 
تحت  مــحــدودة  باستقاللية  الــقــرارات  واتــخــاذ 

إشراف غير مباشر.

الصغيرة، 	  المجموعات  إدارة  فــي  المشاركة 
وتحقيق  الــمــهــام  أداء  مــســؤولــيــة  وتــحــّمــل 
األهـــــداف الــمــشــتــركــة، والــعــنــايــة بــالــجــوانــب 

الصحية والعاطفية واالجتماعية.

المهارات
في هذا المستوى سيكون لدى الِخّريج مدى متوسط من المهارات اإلدراكية 

والعملية والبدنية ومهارات االتصال، بحيث يكون قادًرا على:

المهارات اإلدراكية: 	 

و/أو -  القضايا  من  سلسلة  لمعالجة  والفنية؛  النظرية  المعرفة  توظيف 
المشكالت متوسطة التعقيد، والمحددة في مجال الدراسة أو العمل.

التفكير -  وتوظيف  المألوفة،  وغير  التعقيد  متوسطة  المشكالت  حل 
النقدي واإلبداعي في مجال الدراسة أو العمل.

تطبيق أساليب االستقصاء األساسية؛ لمعالجة القضايا و /أو المشكالت - 
المحددة جيًدا.

مهارات التواصل، وتقنية المعلومات:	 

التواصل الكتابي واللفظي )باللغة العربية - ولغة أخرى( وغير اللفظي؛ - 
للتعبير بفعالية عن مجموعة واسعة من األفكار والمعلومات 

والمشاعر في سياقات مألوفة وغير مألوفة لآلخرين.

إجراء عمليات رياضية متوسطة التعقيد في سياقات غير مألوفة.- 

استخدام أدوات التقنية الرقمية وتطبيقاتها، وتقنية المعلومات - 
واالتصال في نطاق متوسط؛ للحصول على المعلومات والبيانات 
وتوليدها ومعالجتها وإنتاجها، وتعزيز التعلم والتواصل مع اآلخرين.

المهارات العملية والبدنية:	 

بأمان -  واســتــخــدامــهــا  والــمــواد  األدوات  مــن  واســعــة  مجموعة  اخــتــيــار 
وفعالية.

ا -  أداء مجموعة من المهام واإلجــراءات العملية المألوفة المعقدة نسبيًّ
بناًء على إرشادات إجرائية محددة.

المستوى الثالث 3
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المعرفة والفهم

في هذا المستوى سيكون لدى الِخّريج:

مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن الــمــعــارف 	 
والفهم النظري والفني، مع التعّمق 
ــاالت الــتــخــصــص أو  ــجـ ــي بــعــض مـ فـ

العمل.

المعرفة والفهم المتعّمق لمجموعة 	 
والمبادئ  والمفاهيم  الحقائق  من 
واألدوات  والممارسات،  واألساليب 
والمواد و/ أو المصطلحات المرتبطة 

بمجال التخصص أو العمل.

البحث 	  لمنهجية  األساسية  المعرفة 
شبه  االستقصاء  وأساليب  وطــرقــه، 

الموّجه.

القيم

في هذا المستوى، وضمن سياقات جديدة 
شبه موّجهة؛ سيكون الِخّريج قادًرا على:

الــوعــي بــأخــالقــيــات الــمــهــنــة، والــتــعــايــش مع 	 
ــف بــإيــجــابــيــة مــعــهــم ومــع  ــتــكــّي ــــن، وال ــري اآلخــ
ــل الــمــواطــنــة  الــتــحــديــات الــمــجــتــمــعــيــة، وتــمــثُّ

المسؤولة. 

في 	  والــمــبــادرة   ــا،  ذاتــيًّ والعمل  التعلم  إدارة 
غير  إشـــراف  تحت  باستقاللية  األداء  تطوير 

مباشر.

الــتــكــّيــف مـــع فـــرق عــمــل مــتــنــوعــة، وتــحــّمــل 	 
تحقيق  على  والعمل  المهام،  أداء  مسؤولية 
أهــــداف الــفــريــق بــفــاعــلــيــة، وتــعــزيــز الــجــوانــب 

الصحية والنفسية واالجتماعية.

المهارات
في هذا المستوى سيكون لدى الِخّريج مدى واسع من المهارات اإلدراكية والعملية 

والبدنية ومهارات االتصال، بحيث يكون قادًرا على:

المهارات اإلدراكية: 	 
و/أو -  القضايا  لمعالجة  وتكييفها؛  والفنية  النظرية  المعرفة  توظيف 

في  ومتخصصة  ومحددة  واضحة  سياقات  في  المعّقدة  المشكالت 
مجال متخصص مرتبط بمجال التخصص أو المهنة أو العمل.

إبداعية -  حلول  وتقديم  والمتوّقعة،  المعّقدة  والقضايا  المشكالت  حل 
بمجال  مــجــال متخصص مرتبط  فــي ســيــاقــات واضــحــة ومــحــددة فــي 

التخصص أو الممارسة المهنية أو العمل.
الربط بين المعارف والقضايا في مجال معين، وتقييمها بشكل نقدي - 

في مجال التخصص أو العمل أو المهنة.
في -  معين  بمجال  نــاقــد  بشكل  وتقويمها  والــــرأي،  للمعرفة  الــدمــج 

التخصص أو العمل.
ــراء الــبــحــوث أو االســتــقــصــاء فــي الــقــضــايــا و/ أو الــمــشــكــالت ذات -   إجــ

المستوى المتقّدم.

مهارات التواصل، وتقنية المعلومات:	 
التواصل بطرق متنوعة لنقل المعرفة والمهارات المتخصصة، - 

وتقديمها إلى مجموعة من الحضور.
ا، وتفسيرها -  استخدام البيانات العددية والتمثيالت البيانية المعّقدة نسبيًّ

في سياقات غير مألوفة مرتبطة بمجال التخصص أو العمل أو المهنة.
استخدام أدوات التقنية الرقمية وتطبيقاتها، وتقنية المعلومات - 

واالتصاالت على نطاق واسع؛ للبحث ومعالجة المعلومات والبيانات 
وتجميعها وإنتاجها.

المهارات العملية والبدنية:	 
اختيار العمليات واألدوات والمواد واألجهزة واستخدامها في أنشطة - 

عملية مرتبطة بمجال التخصص أو العمل أو المهنة. 
ا في مجال -  أداء المهام واإلجــراءات العملية في سياقات محددة نسبيًّ

محدد، مرتبطة بمجال التخصص أو العمل أو المهنة.

المستوى الرابع 4
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المستوى الخامس 5

المعرفة والفهم

في هذا المستوى سيكون لدى الِخّريج:

الواسعة، 	  والفنية  النظرية  المعرفة 
أكثر  أو  واحـــد  فــي  العميق  والفهم 
مـــن مـــجـــاالت الــتــخــصــص الــمــرتــبــطــة 
أو  المهنية  الممارسة  أو  بالتخصص 

العمل.

المعرفة والفهم المتعّمق لمجموعة 	 
والمبادئ  والمفاهيم  الحقائق  من 
واألدوات  والممارسات،  واألساليب 
والمواد و/ أو المصطلحات المرتبطة 

بمجال التخصص أو العمل.

البحث 	  لمنهجية  األساسية  المعرفة 
وطرقه وأساليب االستقصاء الحر .

القيم
في هذا المستوى، وضمن سياقات جديدة 

وغير موجهة؛ سيكون الِخّريج قادًرا على:

الــتــمــّثــل بــأخــالقــيــات الــمــهــنــة، والــتــعــايــش مع 	 
ــف بــإيــجــابــيــة مــعــهــم ومــع  ــتــكــّي ــــن، وال ــري اآلخــ
ــزام الــمــواطــنــة  ــتـ الــتــحــديــات الــمــجــتــمــعــيــة، والـ

المسؤولة.

في 	  والــمــبــادرة  ــا،  ــيًّ ذات والــعــمــل  التعلم  إدارة 
وتقديم  محددة،  لمعايير  وفًقا  األداء  تطوير 

األدلة والحجج لدعم القرار باستقاللية. 

متنوع، 	  فريق  على  اإلشـــراف  فــي  المشاركة 
وتحّمل مسؤولية أداء المهام وتطوير العمل، 
وتــحــقــيــق أهــــداف الــفــريــق بــفــاعــلــيــة، وتــعــزيــز 

الجوانب الصحية والنفسية واالجتماعية.

المهارات
في هذا المستوى سيكون لدى الخريج مستوى متخصص من المهارات اإلدراكية 

والعملية والبدنية ومهارات االتصال، بحيث يكون قادًرا على:

المهارات اإلدراكية: 	 
لمعالجة -  وتكييفها؛  والفنية  النظرية  المعارف  من  مجموعة  توظيف 

القضايا و/ أو المشكالت المعّقدة في سياقات متنوعة ومحددة في 
مجال متخصص مرتبط بمجال التخصص أو المهنة أو العمل.

إبداعية -  حلول  وتقديم  والمتوقعة،  المعّقدة  والقضايا  المشكالت  حل 
أو  التخصص  بمجال  مرتبط  متخصص  مجال  متنوعة في  في سياقات 

المهنة أو العمل.
المبتكرة في مجال -  العملية  والحلول  اإلبــداع  لتعزيز  المعرفة؛  توظيف 

التخصص أو المهنة أو العمل
الــقــضــايــا والــمــشــكــالت -  الــبــحــوث واالســتــقــصــاء فــي  التخطيط إلجــــراء 

المتخصصة.

مهارات التواصل، وتقنية المعلومات:	 
والــمــهــارات -  المعرفة  ونــقــل  الفهم  إلظــهــار  مناسبة؛  بــطــرق  الــتــواصــل 

المتخصصة إلى مجموعة من الحضور.
في -  البيانية  التمثيالت  واستخدام  وتفسيرها،  العددية  البيانات  تحليل 

العمل  أو  التخصص  بمجال  مرتبطة  ا،  نسبيًّ ومعّقدة  متنوعة  سياقات 
أو المهنة.

المعلومات -  وتقنية  الــرقــمــيــة  التقنية  وتطبيقات  أدوات  اســتــخــدام 
واالتصال المتعددة؛ للبحث ومعالجة مجموعة متنوعة من المعلومات 

والبيانات وتحليلها وإنتاجها.

المهارات العملية والبدنية:	 
استخدام العمليات واألدوات واآلالت والمواد واألجهزة المتقدمة في - 

أنشطة عملية مرتبطة بمجال التخصص أو العمل أو المهنة.
أداء المهام واإلجراءات العملية في سياقات مختلفة في مجال محدد، - 

مرتبط بمجال التخصص أو العمل أو المهنة.
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المعرفة والفهم

في هذا المستوى سيكون لدى الِخّريج:

المعارف 	  من  ومتسقة  شاملة  بنية 
ــم لـــلـــنـــظـــريـــات الــمــتــضــمــنــة،  ــهـ ــفـ والـ
أو  واحــد  في  والمفاهيم  والمبادئ 
أكثر من مجاالت التخصص أو العمل.

المعرفة والفهم المتقّدم للعمليات 	 
والممارسات،  واألســالــيــب  والــمــواد 

والمسّلمات، و/ أو المصطلحات.

المبني 	  المتخصص  والفهم  المعرفة 
مجال  فــي  الحديثة  الــتــطــورات  على 

التخصص أو المهنة أو العمل.

وفهمها، 	  الــبــحــث  منهجية  مــعــرفــة 
وأساليب االستقصاء.

القيم
في هذا المستوى، وضمن سياقات معقدة؛ 

سيكون الِخّريج قادًرا على: 

ــات الــمــهــنــيــة 	  ــ ــي الــتــمــّثــل بـــالـــنـــزاهـــة واألخــــالقــ
الحلول  إيجاد  في  والمشاركة  واألكاديمية، 
وااللتزام  المجتمعية،  القضايا  لبعض  البّناءة 

بالمواطنة المسؤولة.

واألداء، 	  التعلم  لمستوى  الــذاتــي  الــتــقــويــم 
قــرارات  واتخاذ  والتميز،  اإلنجاز  على  واإلصــرار 
منطقية مدعومة باألدلة والحجج باستقاللية.

وتحّمل 	  وفعالية،  بمرونة  العمل  فرق  قيادة 
في  والمشاركة  المهني،  التطوير  مسؤولية 
الحياة  جــودة  وتعزيز  المجموعة،  أداء  تطوير 

لديه.

المهارات
في هذا المستوى سيكون لدى الِخّريج مدى شامل ومتخصص من المهارات 

اإلدراكية والعملية والبدنية ومهارات االتصال؛ بحيث يكون قادًرا على:

المهارات اإلدراكية: 	 
تطبيق المفاهيم والمبادئ والنظريات المتضّمنة لمعالجة القضايا و/أو 	 

المشكالت في مجموعة من السياقات المعّقدة.
حــل الــمــشــكــالت الــمــعــّقــدة وغــيــر الــمــتــوقــعــة فــي مــجــال أو أكــثــر من 	 

التخصصات أو مجال العمل.
مبتكرة 	  حلول  لتقديم  وتوظيفها  المعقدة،  للمعرفة  النقدي  التقويم 

أو  التخصصات  من  أكثر  أو  مجال  في  المعاصرة  والمشكالت  للقضايا 
مجال العمل أو المهنة.

مجال 	  في  الحالية  والمشكالت  للقضايا  مبتكرة  حلول  وتطوير  اقتراح 
التخصص أو المهنة أو العمل.

ممارسة أساليب لالستقصاء، والتحّقق والبحث في القضايا والمشكالت 	 
المعّقدة.

المستوى السادس 6

مهارات التواصل، وتقنية المعلومات:	 
التواصل بطرق مختلفة؛ إلظهار فهم المعرفة النظرية، ونقل المعرفة - 

والمهارات المتخصصة واألفكار المعقدة لمجموعة متنوعة من 
الحضور.

المعقدة -  السياقات  في  المشكالت  لحل  الحسابية؛  العمليات  تطبيق 
المتعلقة بمجال التخصص أو العمل أو المهنة.

اختيار واستخدام مجموعة متنوعة من أدوات وتطبيقات التقنية - 
الرقمية وتقنية المعلومات واالتصال؛ لمعالجة البيانات والمعلومات 

وتحليلها وإنتاجها؛ لدعم البحوث المتخصصة والمشاريع وتعزيزها.

المهارات العملية والبدنية:	 
المتقدمة -  واألجــهــزة  والــمــواد  واآلالت  واألدوات  العمليات  استخدام 

أنــشــطــة عملية مرتبطة  مــع  الــتــعــامــل  فــي  وتــعــديــلــهــا  والــمــتــخــصــصــة 
بالتخصص والعمل والمهنة.

مجال -  فــي  المعقدة  العملية  واإلجــــراءات  المهام  مــن  مجموعة  أداء 
محدد، مرتبطة بمجال التخصص أو العمل المهنة.
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المعرفة والفهم

في هذا المستوى سيكون لدى الِخّريج:

بـــنـــيـــة مـــتـــقـــدمـــة ومـــتـــخـــصـــصـــة مــن - 
ــم الـــتـــي تــشــمــل  ــهـ ــفـ الـــمـــعـــارف والـ
الــنــظــريــات، والــمــبــادئ والــمــفــاهــيــم 
أو  للتخصص  الرئيسة  المجاالت  في 

المهنة أو العمل .
للعمليات، -  الدقيق  والفهم  المعرفة 

والممارسات،  واألساليب،  والمواد، 
المصطلحات  أو  و/  والــمــســّلــمــات، 
والمهنة  التخصص  بمجال  المرتبطة 

أو العمل.
للتطورات -  العميق  والفهم  المعرفة 

ــر مــن  ــثـ ــال أو أكـ ــجـ الـــحـــديـــثـــة فــــي مـ
أو  الممارسة  أو  التخصص  مــجــاالت 

المهنة.
المعرفة والفهم المتقّدم لمجموعة - 

من األساليب المعروفة والمتخصصة 
في البحث أو االستقصاء، في مجال 

التخصص أو العمل أو المهنة.

القيم
في هذا المستوى، وضمن سياقات متقدمة؛ سيكون 

الِخّريج قادًرا على: 

ــمــمــارســات األخــالقــيــة 	  ــزام بــالــنــزاهــة وال ــتـ االلـ
إيجاد  في  والمشاركة  واألكاديمية،  المهنية 
وااللتزام  المجتمعية،  للقضايا  البّناءة  الحلول 

بالمواطنة المسؤولة.

للتعلم 	  االحــتــرافــي  التخطيط  فــي  الــمــبــادرة 
قرارات  واتخاذ  المتخصص،  والعمل  المستمر 

ينتج عنها تغير أو تقدم جوهري باستقاللية.

المشاركة بفعالية ضمن مجموعات بحثية أو 	 
مهنية، وتحّمل المسؤولية الكاملة عن العمل 
ــرارات، وفـــي تــطــويــر الــمــعــرفــة، وإيــجــاد  ــقــ ــ وال
في  ُتسهم  جــديــدة  تفكير  وطــرق  ممارسات 

تعزيز جودة الحياة للمجتمع.

المهارات
في هذا المستوى سيكون لدى الِخّريج مدى ُمتقن ومتقّدم ومتخصص من المهارات 

اإلدراكية والعملية والبدنية ومهارات االتصال، بحيث يكون قادًرا على:

المهارات اإلدراكية: 	 
معرفية -  بنى  على  الرئيسة  والــنــظــريــات  والــمــبــادئ  المفاهيم  تطبيق 

وممارسات مختلفة.
ونقدها -  ومراجعتها  الرئيسة،  والنظريات  والمبادئ  المفاهيم  تقييم 

وإبداء الرأي فيها.
حل المشكالت عالية التعقيد في سياقات متقدمة بطريقة مبتكرة، في - 

مجال التخصص والعمل أو المهنة.
إجراء بحوث متقّدمة أو مشروع احترافي باستخدام أساليب متخصصة؛ - 

للبحث واالستقصاء في مجال التخصص أو المهنة أو العمل.

مهارات التواصل، وتقنية المعلومات:	 

البحث، -  ونتائج  والــمــهــارات،  المعرفة،  لنشر  مناسبة؛  بطرق  الــتــواصــل 
المهنة، وتقديمها  أو  العمل  أو  التخصص  المرتبطة بمجال  واالبتكارات 

لحضور متخصص أو غير متخصص.

استخدام األساليب الكمية و/ أو الكيفية؛ لمعالجة البيانات والمعلومات - 
المرتبطة بمجال التخصص أو العمل أو المهنة.

اختيار واستخدام أدوات التقنية الرقمية المتقدمة ، وتقنية المعلومات - 
واالتصاالت وتطبيقاتها؛ لتحليل مجموعة متنوعة من األشكال البيانية 

والمعلومات وإنتاجها؛ لدعم البحوث و / أو المشاريع الرائدة وتعزيزها.

المهارات العملية والبدنية:	 
المعقدة -  واألجــهــزة  والــمــواد  واآلالت  واألدوات  العمليات  استخدام 

والمتخصصة عالية الدقة في أنشطة عملية مرتبطة بمجال التخصص 
أو العمل أو المهنة.

المتقدمة في -  العملية  واإلجــراءات  المهام  من  متنوعة  أداء مجموعة 
سياقات معقدة مرتبطة بمجال التخصص أو العمل أو المهنة.

المستوى السابع 7
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المعرفة والفهم

في هذا المستوى سيكون لدى الِخريجين:

ــمــعــارف والــفــهــم 	  بــنــيــة كــبــيــرة مــن ال
العميق والمتقدم في مجال الدراسة 
المعلومات  تــدمــج  الــتــي  العمل،  أو 
المتخصصة،  والنظريات  المتقدمة 
والمبادئ والمفاهيم الالزمة؛ إليجاد 
معرفة جديدة ورائدة، والتفاعل بين 

المجاالت / التخصصات.
ــلــي 	  ــفــصــي ــت ــم ال ــهــ ــفــ ــ ــرفــــة وال ــــمــــعــ ال

ــيـــات،  ــلـ ــق لـــمـــخـــتـــلـــف الـــعـــمـ ــ ــي ــدقــ ــ ال
والممارسات،  واألساليب،  والمواد، 
المصطلحات  أو  و/  والــمــســّلــمــات، 
والمهنة  التخصص  بمجال  المرتبطة 

أو العمل.
للتطورات 	  شــامــالن  وفــهــم  مــعــرفــة 

الحديثة، والقضايا والتحديات الناشئة 
ــر مــــن مـــجـــاالت  ــثـ ــال أو أكـ ــجـ فــــي مـ

التخصص والمهنة أو العمل.
ــة الـــحـــديـــثـــة 	  ــدمـ ــقـ ــتـ ــمـ الـــمـــعـــرفـــة الـ

المكتسبة من إجراء البحوث األصيلة 
الــتــي ُتسهم  الــعــلــمــيــة،  واألنــشــطــة 
ــر مــجــال  ــويـ ــطـ بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــــي تـ

التخصص والمهنة أو العمل. 

القيم والمسؤولية واالستقاللية

في هذا المستوى، وضمن سياقات مبتكرة؛ سيكون 
الِخّريج قادًرا على: 

ــمــمــارســات األخــالقــيــة 	  ــزام بــالــنــزاهــة وال ــتـ االلـ
ــيــة الــمــســتــوى،  ــيـــة عــال الــمــهــنــيــة واألكـــاديـــمـ
والمشاركة في إيجاد الحلول المبتكرة للقضايا 

المجتمعية والمواطنة المسؤولة.

تطوير الخبرات الشخصیة والمهنية باستمرار ، 	 
إلى تغيير استراتيجي أو  واتخاذ قرارات تؤدي 

إلى االبتكار باستقاللية.

ــادة الــمــجــمــوعــات الــبــحــثــيــة أو الــمــهــنــيــة 	  ــيـ قـ
أنشطته  مسؤولية  وتحّمل  عالية،  باحترافية 
وإيــجــاد  واالبــتــكــار،  المعرفة  وإنــتــاج  العلمية، 
ممارسات وطرق تفكير إبداعية؛ لبناء مجتمع 

المعرفة، وتعزيز جودة الحياة اإلنسانية.

المهارات
في هذا المستوى سيكون لدى الِخّريج مدى واسع ومتقّدم من المهارات اإلدراكية 

والعملية والبدنية ومهارات االتصال، بحيث يكون قادًرا على:

المهارات اإلدراكية: 	 

تقويم النظريات المتخصصة والمبادئ والمفاهيم الرائدة األكثر تقّدًما، 	 
والجمع بينها، وإبداء اآلراء الناقدة عليها في مجال التخصص أو المهنة 

أو العمل.

الجديدة 	  المعّقدة  والمشكالت  للقضايا  وإبداعية  مبتكرة  حلول  تطوير 
والصعبة في مجال أو أكثر من مجاالت التخصص أو الممارسة أو المهنة.

 تطوير مناهج البحث أو االستقصاء المتقّدم وتكييفها وتطبيقها؛ إليجاد 	 
معارف أصيلة ُتسهم بشكل كبير في مجال التخصص، أو العمل، أو المهنة.

مهارات التواصل، وتقنية المعلومات:	 
الــجــديــدة -  والــــرؤى  األصــلــيــة  الــمــعــرفــة  لنشر  بــطــرق مختلفة؛  الــتــواصــل 

وتعزيزها، وإجراء حوار علمي ومهني مع األقران والمجتمع ككل .
معالجة البيانات الكمية أو الكيفية وتفسيرها، واستخدامها في البحوث - 

والمشروعات الريادية واالبتكارات المرتبطة بمجال التخصص أو العمل 
أو المهنة.

 تطبيق أدوات التقنية الرقمية الحديثة وتطبيقاتها، وتقنية المعلومات - 
واالتصاالت؛ لدعم البحث واالبتكار وتعزيزهما، وإنتاج المعرفة والتقنية 

في مجال التخصص أو العمل أو المهنة.

المهارات العملية والبدنية:	 
المعقدة -  واألجــهــزة  والــمــواد  واآلالت  واألدوات  العمليات  استخدام 

والمتخصصة عالية الدقة في أنشطة عملية مستجدة مرتبطة بمجال 
التخصص والعمل والمهنة.

في -  المبتكرة  العملية  واإلجـــراءات  المهام  من  متنوعة  مجموعة  أداء 
سياقات معقدة مرتبطة بمجال التخصص أو العمل أو المهنة.

المستوى الثامن 8
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أنواع المؤهالت

المتجددة  المعرفة  ومواكبة  العمل،  التنمية وسوق  ُمتطّلبات  مع  انسجاًما  تقنية  أو  مهنية،  أو  تطبيقية،  أو  أكاديمية،  بين  ما  المؤهالت  تتنّوع     
والمتغيرات السريعة المستمرة التي تفرضها التحوالت المعرفية والتقنية على بيئات العمل، كما يمكن لهذه المؤهالت أن تكون في مجال تخصصي 
الغاية؛ فإن اإلطار الوطني للمؤهالت قد حّدد نوعين من المؤهالت، وهما:  التعلم، ومن أجل تحقيق هذه  محدد، أو بينية بين عدد من مجاالت 

المؤهل الرئيس، والمؤهل اإلضافي، وفق اآلتي:

ا واحًدا، أو أن تكون بينية البرامج، مبنية على أساس علمي  وتنبثق المؤهالت من برامج تخصصية رئيسة ُتبنى على أساس علمي يمّثل تخصًصا معرفيًّ
يشترك فيها أكثر من تخصص، بمخرجات محّددة ال يمكن تحقيقها من خالل تخصص معرفي واحد، على أاّل يتعّدى إجمالي ما ُيستفاد منه من المقررات 

األخرى نسبة 10٪، في ضوء اآلتي:

التخّصص الرئيس اآلخر: وهو تخصص آخر يدرسه المتعلم في كليته أو كلية أخرى مع تخصصه األساسي وفق متطلبات تحددها، بحيث ال تقل 	 
عن 30٪، وال تزيد عن 60٪ من 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 25٪، وال تزيد عن 30٪ من  متطلبات التخصص ، ويثبت ذلك في سجل المتعلم األكاديمي، واسم المؤهل.

من  ومتجانسة  متكاملة  حــزمــة  يــمــّثــل  الـــذي  الــرســمــي،  ــتـــراف  واالعـ الــنــظــامــي  بالتعليم  مــقــتــرن  مــؤهــل 

نــواتــج الــتــعــلــم، مــن الــمــعــرفــة والــمــهــارات والــقــيــم الــتــي تــؤهــل المتعلم لــلــدخــول إلـــى ســـوق الــعــمــل، أو 

أو غيرهما.  الــبــكــالــوريــوس،  أو  الــثــانــويــة،  الــرئــيــس: شــهــادة  الــمــؤهــل  التعلم، ومــن األمــثــلــة على  مــواصــلــة 

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

متطلبات  تلبية  ألغــراض  المؤهالت  من  النوع  هــذا  ُيستخدم  ما  وغالًبا  رئيًسا،  مؤهاًل  تكون  أن  من  أقــل 

األداء الوظيفي، أو التجسير لمواصلة التعلم في مراحل الحقة، أو للتحرك بين المهن والوظائف، ويمكن 

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

المؤهــل
ئيــس لر ا

المؤهــل
اإلضافــي
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مستويات المؤهالت الرئيسة

التعليم العسكري التدريب المهني والتقني التعليم العالي )األكاديمي والتطبيقي( التعليم العام المستويات

دكتوراه وما يعادلها - دكتوراه وما يعادلها - 8

ماجستير تقني/ تطبيقي ماجستير تطبيقي ماجستير وما يعادلها - 7

دبلوم عالي مهني/تقني
بكالوريوس مهني/تقني بكالوريوس مهني / تقني/تطبيقي

 دبلوم عالي عام
البكالوريوس ومايعادلها

- 6

دبلوم متقدم مهني/ تقني 

دبلوم متوسط مهني/ تقني

دبلوم متقدم مهني / تقني
 تطبيقي متقدم 

دبلوم متوسط مهني/تقني/تطبيقي
دبلوم متقدم دبلوم متوسط - 5

دبلوم مشارك مهني/تقني دبلوم مشارك مهني / تقني دبلوم مشارك عام - 4

- التعليم الثانوي المهني/ الصناعي - التعليم الثانوي 3

- التعليم المتوسط المهني/ الصناعي - التعليم المتوسط 2

- - - التعليم االبتدائي 1

- - - الطفولة المبكرة دخول

العالي  العام، والتعليم  التعليم  برامج  التعليم والتدريب، شاملة  الوطني، لجميع قطاعات  المعتمدة في اإلطار  المؤهالت  حددت كافة مستويات 
األكاديمي والتطبيقي، والتدريب التقني والمهني المدني والعسكري، في المملكة العربية السعودية وفق اآلتي:

مستويات المؤهالت الرئيسة في قطاعات التعليم والتدريب
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  تمّثل الساعات المعتمدة وحدة قياس مقدار الوقت الالزم للتعلم أو حجم التعلم المطلوب؛ للحصول على المؤهل، وُتحتسب بعدد الساعات الزمنية 
الالزمة لتحقيق نتائج التعلم الخاصة بالمؤهل )الساعة المعتمدة ال تقل عن 50 دقيقة(، واستناًدا إلى اللوائح واألنظمة القائمة، ُحّددت الساعات 

)الوحدات( المعتمدة فيما يأتي:

ُيعّد عدد الساعات )الوحدات( المعتمدة المحددة لكل مقرر أو برنامج دراسي مؤشًرا لكمية التعلم المتوقعة، وُترَبط هذه التوّقعات بعدد ساعات 	 
الدراسة الفعلية في أنشطة التعلم المختلفة، مثل: المحاضرات، والدروس المساعدة، والمعامل. 

يمّثل العبء الدراسي مجموع الوحدات الدراسية التي يسمح للمتعلم بالتسجيل فيها، ويتحّدد الحد األدنى واألعلى حسب القواعد المنّظمة 	 
لمؤسسات التعليم والتدريب، على أال تقل عن )12( ساعة )وحدة( معتمدة للمتعلم بنظام التفّرغ الكلي في الفصل الدراسي الواحد، و)24( 

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

ُأِخَذْت )15( ساعة )وحدة( معتمدة، بوصفها مقياًسا لكمية التدريس والتعليم المتوّقع عادة للمتعلم المنتظم في مستويات المرحلة الجامعية 	 
في الفصل الدراسي الواحد، و)30( ساعة )وحدة( معتمدة في السنة الدراسيِة الواحدة المكونة من فصلين دراسيين، وهي تمّثل الحد األدنى. 

يبلغ الحد األدنى من الساعات التدريسية للحصول على درجة البكالوريوس )120( ساعة )وحدة( معتمدة.	 

يبلغ الحد األدنى للتعلم في الفصل الدراسي الواحد )15( أسبوًعا بنظام التفرغ الكلي، أو ما يعادلها في التفرغ الجزئي.	 

الدبلوم المشارك 
يتطّلب الحصول على هذا المؤهل اجتياز ما ال يقل عن )24( ساعة )وحدة( معتمدة، تستغرق سنة دراسية، بنظام التفرغ الكامل، أو ما يعادلها بنظام 
الثانوية، أو لغرض  الثانوي، إما امتداًدا للتعليم العام بعد المرحلة  التفرغ الجزئي في التعليم العالي، وُيمنح هذا المؤهل في مستوى التعليم بعد 
ا في حدِّ ذاته؛ لكن هذه  ُتعّد مؤهاًل مستحقًّ الدرجة  صًة محدودة، ومع أن هذه  التأهيل للتوظيف في مجال إداري أو مهني، يتطلب خبرة متخصِّ

الدراسات ُتطرح عادًة لتزويد الدارسين باألسس الالزمة لدراساٍت الحقٍة للحصول على مؤهٍل أعلى.

تحديد الساعات )الوحدات( المعتمدة

عدد الساعات )الوحدات( المعتمدة للمؤهالت
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الدبلوم المتوسط
يتطلب الحصول على هذا المؤهل اجتياز ما ال يقل عن )60( ساعة )وحدة( معتمدة، تستغرق سنتين دراسيتين، بنظام التفرغ الكامل، أو ما يعادلها 
اإلدارية،  المجاالت  للتوظيف في  الالزمة  والمهارات  المعرفة  لتطوير  المتوسط”؛  “الدبلوم  العالي، وتصمم درجة  التعليم  الجزئي في  التفرغ  بنظام 
التي تمّثل الخلفية العلمية المطلوبة إلمكانية  أو المجاالت المهنية المساندة، ويؤدي هذا المؤهل الكتساب األسس المعرفية العامة والنظرية، 
المواصلة للحصول على درجة البكالوريوس، وعندما تمنح هذه الدرجة في مجال محدد مرتبط بمجال مهني؛ يجب أن تغطي الدراسة بشكٍل كاٍف 
المعارف والمهارات والقيم واالتجاهات ذات العالقة المباشرة بالتوظيف في ذلك المجال، وتكون تلك التغطية عادة بنسبة ال تقل عن ٪50 من 

مكونات البرنامج. 

الدبلوم المتقّدم
يتطلب الحصول على هذا المؤهل اجتياز ما ال يقل عن )72( ساعة )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 تمّثل 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 )120( ساعة )وحدة( معتمدة، تستغرق دراستها  عادة ما بين )4-3( سنوات دراسية، بنظام 
التفرغ الكامل، أو ما يعادلها في التعليم العالي، ويختلف طول البرنامج باختالف التخصص، وُيعّد اجتياز )120( ساعة )وحدة( معتمدة الحد األدنى في 
معظم التخصصات؛ لكن هناك تخصصات تنتهي بالبكالوريوس وتتطلب اجتياز عدد أكبر من الوحدات المعتمدة، وعندما تتطلب برامج البكالوريوس 
عدًدا أكبر من الوحدات، ووقًتا أطول - كما هو الحال في بعض التخصصات المهنية - فإن المؤهل يبقى بالمسمى والمستوى نفسيهما، وُترصد 
الوحدات المعتمدة في السجل األكاديمي لغرض توثيق كمية التعلم اإلضافية المطلوبة لهذه التخصصات، وُتستثنى من ذلك بعض التخصصات التي 

تتطلب )6( سنوات 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 )24( ساعة )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 )24( ساعة )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 )6( وحدات، أو اجتياز ما ال يقل عن )42( ساعة 
)وحدة( معتمدة، بعد الحصول على درجة البكالوريوس، من مقررات الدراسات العليا في البرامج التي تنتهج دراسة المقررات ذات الطبيعة المهنية، 
على أن يكون من بينها مشروع تخّرج بحثي ال تقل وحداته المعتمدة عن )3( وحدات، ويستغرق الحصول على درجة الماجستير مدة ال تقل عن أربعة 

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

وُتمنح درجات الماجستير التي ترّكز على البحث العلمي، وتتطلب تقديم رسالة علمية، باإلضافة إلى اجتياز عدد من المقررات بمسميات، مثل: ماجستير 
 .)Masters of Science -MSc( أو ماجستير في العلوم ،)Master of Arts -MA( في اآلداب

 Master of Business( وُتمنح درجات الماجستير المهنية التي تتضمن دراسة مقررات وتقديم مشروع تخّرج بمسميات، مثل: ماجستير إدارة األعمال
MBus-(، أو )Master of Business Administration -MBA(، أو ماجستير في التربية )Master of Education -MEd(، أو ماجستير في الهندسة 
)Master of Engineering -ME(، أو )Master of Engineering -MEng(، أو أي مسميات أخرى ترتبط بالمجال المهني المعني، ويكافئ الماجستير 
لهاتين  الدكتوراة  درجة  الستكمال  إضافية  شروط  أي  وضع  التعليمية  وللمؤسسة  المستوى،  حيث  من  المهني  الماجستير  التطبيقي  أو  التنفيذي 

الدرجتين.
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الدكتوراة
درجة  الحصول على  بعد  المتقدمة،  الدراسية  المقررات  )وحــدة( معتمدة من  )30( ساعة  يقّل عن  ما ال  اجتياز  المؤهل  الحصول على هذا  يتطلب 
الماجستير، باإلضافة إلى تقديم رسالة علمية، وتستغرق الدراسة للحصول على هذا المؤهل عادة ما ال يقل عن ستة فصول دراسية، بنظام التفرغ 
الكامل أو ما يعادلها، ويوجد نظاٌم آخر لبرامج الدكتوراة في بعض المؤسسات التعليمية، يكون التركيز فيه على البحث المستقل في مجال دراسي 
ص للدراسات الموجهة، أو الندوات، أو حلقات البحث، حسب التكوين العلمي  محدد مع المقررات، على أاّل يقل عن )12( ساعة )وحدة( معتمدة ُتخصَّ

للمتعلم، والتخصص الدقيق.  

  وتـُمنح درجات الدكتوراة البحثية بمسمى دكتوراة الفلسفة )PhD( عادة، أما الدكتوراة المهنية التي تعتمد على مقررات دراسية متقدمة، ورسالة 
 ،)D. Eng( أو دكتوراة الهندسة ،)Ed. D( أو دكتوراة التربية ،)D. BA( تطبيقية أساسية، أو مشروع رئيس، فتـُمنح بمسمى مثاًل: دكتوراة إدارة األعمال

أو أي ُمسّمى مالئم للمجال المهني المعني.

عدًدا أكبر من الوحدات، ووقًتا أطول - كما هو الحال في بعض التخصصات المهنية - فإن المؤهل يبقى بالمسمى والمستوى نفسيهما، وُترصد 
الوحدات المعتمدة في السجل األكاديمي لغرض توثيق كمية التعلم اإلضافية المطلوبة لهذه التخصصات، وُتستثنى من ذلك بعض التخصصات التي 

تتطلب )6( سنوات فأكثر من الدراسة، بنظام التفرغ الكامل، مثل التخصصات الطبية وغيرها.

يرغبة في تحقيق المرونة في االنتقال بين المستويات التعليمية في منظومة التعليم والتدريب، وضمان االستمرارية في االرتقاء عبر المستويات، 
التخّرج المبكر وضوابطه حين ُيمنح شهادات لمؤهالت معتمدة من الجهة  التعلم المستمر؛ حّدد اإلطار الوطني للمؤهالت إجراءات  وتحقيق مبدأ 
المانحة، لدرجة علمية معينة، تتوسط البرامج األكاديمية، أو التطبيقية، أو المهنية الطويلة، مثل: برامج البكالوريوس، أو الماجستير، أو الدكتوراة، ُتمنح 
للبرنامج الذي  العلمي  العلميَة للمؤهل  الدرجَة  المعارف والمهارات، في تخصص محدد، وال تعادل  إذا استوفى المستوى المطلوب من  للمتعلم 
ُد في أثناء بناء  سجل فيه ابتداًء؛ بل ُتعّد اعتراًفا باستيفاء المتعلم الحدَّ المطلوَب من المعارف والمهارات التي تؤهله لمستوى أكاديمي أو مهني، ُيحدَّ
البرنامج التعليمي أو التدريبي وتصميمه؛ وبهذا فإن الشهادة الممنوحة تقع ضمن المستوى التعليمي السابق للمؤهل الذي يمنحه البرنامج وتلتزم 

بالضوابط اآلتية:

وصف نقاط التخرج المبكر تكون جزًءا ال يتجّزأ من تصميم البرنامج.. 1

تحديد مستوى المؤهل لنقاط التخرج المبكر ومسمى الشهادة في ضوء ضوابط اإلطار الوطني للمؤهالت؛ ليكون مؤهاًل مستقالًّ ومعترًفا به.. 2

السماح للمتعلم الملتحق بالبرنامج بهدف التخرج مبكًرا باستكمال الدرجة العلمية للمؤهل في حال استيفائه للمتطلبات الدراسية، وحصوله على . 3
المعّدل المطلوب الستكمال الدرجة العلمية.

التخّرج المبكر للبرامج التعليمية
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يتطلب تسكين المؤهالت الوطنية في قطاع التعليم أو التدريب أن يكون المؤهل مكتمل العناصر؛ وقد حّدد اإلطار الوطني للمؤهالت ستة متطّلبات 
ن تلك المؤهالت في كل مستوى من مستويات اإلطار، وهي كما يلي:  عامة للمؤهالت الوطنية، يجب استيفاؤها لكي ُتسكَّ

المتطلبات العامة لتسكين المؤهالت:

مشاركة أصحاب الموافقة النظامية
تقويم نواتج     مكّونات المؤهلاسم المؤهلالهدف من المؤهلالمصلحة جهات العمل

التعلم

123456

الــمــؤهــل على  يــحــصــل 
المختصة  الجهة  اعتماد 
التعليمية  بالمؤسسة 
الــمــانــحــة. الــتــدريــبــيــة  أو 

يــكــون لــلــمــؤهــل هــدف 
االحتياج  يوضح  محدد، 
ــع  ــ ــدوافـ ــ ــلـــي، والـ ــعـ ــفـ الـ
لـــتـــصـــمـــيـــمـــه وطــــرحــــه.

ــؤهــــالت  ــمــ ــ ــــم ال ُتــــصــــمَّ
ــة  ــاركـ ــشـ ــمـ وُتــــــــراَجــــــــع بـ
أصــــــحــــــاب الـــمـــصـــلـــحـــة 
وخـــــــبـــــــراء الـــتـــخـــصـــص.

ُيستخدم اسم مناسب، 
ــصــــص  ــخــ ــ ــت ــ يــــــــحــــــــّدد ال
بـــــــشـــــــكـــــــل واضــــــــــــــــح.

ــوى  ــ ــت ــســ ــل: مــ ــ ــمــ ــ ــشــ ــ ــ ت
الـــمـــؤهـــل، ومـــخـــرجـــات 
الـــتـــعـــّلـــم، والـــســـاعـــات 
الــــــــــمــــــــــعــــــــــتــــــــــمــــــــــدة.

ــر  ــيـ ــايـ ــعـ ــدم مـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ُتـ
وقابلة  شفافة،  تقويم 
ــأكــد من  ــت ــل لــلــقــيــاس؛ ل
التعلم. ــج  ــوات ن تحقيق 
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متطلبات التسكين حسب نوع المؤهالت

المستوى الثامنالدكتوراه وما يعادلها

مؤهل الدكتوراه األكاديمية أو البحثية أو المهنية

اجتياز ما ال يقل عن )30( ساعة 
)وحدة( معتمدة للدراسة 

بالمقررات والرسالة، أو اجتياز 
)12( ساعة )وحدة( معتمدة 
على األقل بالرسالة وبعض 

المقررات، وذلك بحسب 
التكوين العلمي للمتعلم، 

ومتطلبات التخصص الدقيق.

تستغرق مدة الدراسة للحصول 
على المؤهل )6( فصول 

دراسية على األقل.

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

الثامن.

الحصول 
على مؤهل 
الماجستير 

شرط لاللتحاق 
بالبرنامج. ين

سك
الت

ت 
لبا

ط
مت

1234
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المستوى السابعالماجستير ومايعادلها

1. مؤهل الماجستير األكاديمي أو التطبيقي أو المهني

اجتياز ما ال يقل عن )24( ساعة 
)وحدة( معتمدة للدراسة 

بالمقررات مع الرسالة، أو اجتياز 
)42( ساعة )وحدة( معتمدة 

على األقل للدراسة بالمقررات، 
ويكون من بينها )3( وحدات 
مشروع بحثي، وذلك بحسب 

التكوين العلمي للمتعلم، 
ومتطلبات التخصص الدقيق.

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

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

الحصول على مؤهل 
البكالوريوس أو ما يعادلها شرط 

لاللتحاق ببرنامج الماجستير.

ين
سك

الت
ت 

لبا
ط

مت

1233

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

اجتياز ما ال يقل 
عن )180( ساعة 
)وحدة( معتمدة 

في التعليم 
العالي.

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

التعليم العالي.

يغطي البرنامج قدًرا 
موازًيا 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.

ت 
لبا

ط
مت

ين
سك

الت

12345
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المستوى السادسالبكالوريوس وما يعادلها

1. مؤهل البكالوريوس األكاديمي أو التطبيقي أو المهني

2. مؤهل الدبلوم العالي األكاديمي أو التطبيقي أو المهني

3. مؤهل إضافي بعد برنامج البكالوريوس أو شهادة جامعية ثانية

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

تستغرق مدة الدراسة للحصول 
على المؤهل )3( سنوات 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. ت 
لبا

ط
مت

ين
سك

الت

1234

اجتياز ما ال يقل عن )24( 
ساعة )وحدة( معتمدة  
ترتبط بمقررات متقدمة 
ذات العالقة بتخصص 

أكاديمي أو مهني معين 
بعد البكالوريوس.

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

تستغرق مدة الدراسة للحصول على 
المؤهل سنة دراسية أو )2( فصلين 
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. ت 
لبا

ط
مت

ين
سك

الت
ت 

لبا
ط

مت
ين

سك
الت

1234
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المستوى الخامسالدبلوم المتوسط وما يعادله

1. مؤهل الدبلوم المتقدم األكاديمي أو التطبيقي أو المهني

2. مؤهل الدبلوم المتوسط األكاديمي أو التطبيقي أو المهني

اجتياز ما ال يقل عن )72( 
ساعة )وحدة( معتمدة . 

تستغرق مدة الدراسة 
للحصول على المؤهل )6( 

فصول على األقل. 

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

الخامس.

الحصول على شهادة التعليم 
الثانوي أو ما يعادلها شرط 

لاللتحاق بالبرنامج.

ين
سك

الت
ت 

لبا
ط

مت

1234

اجتياز ما ال يقل عن 
)60( ساعة )وحدة( 

معتمدة . 

تستغرق مدة الدراسة للحصول 
على المؤهل )4( فصول دراسية 

على األقل.

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

الخامس.

الحصول على شهادة 
التعليم الثانوي أو ما 

يعادلها شرط لاللتحاق 
بالبرنامج. 

ين
سك

الت
ت 

لبا
ط

مت

1234
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المستوى الرابعالدبلوم المشارك وما يعادله

مؤهل الدبلوم المشارك األكاديمي أو التطبيقي أو المهني

اجتياز ما ال يقل عن )24( ساعة 
)وحدة( معتمدة . 

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. ين

سك
الت

ت 
لبا

ط
مت

1234
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المستوى الثالثالتعليم الثانوي وما يعادله

1. التعليم الثانوي وما يعادله

2. مؤهل الشهادة الثانوية في التعليم المهني/صناعي

تستغرق مدة الدراسة 
للحصول على المؤهل )3( 

سنوات على األقل. 

تستغرق مدة الدراسة 
للحصول على المؤهل )3( 

سنوات على األقل. 

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

الثالث.

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

الثالث.

الحصول على شهادة 
التعليم المتوسط شرط 

لاللتحاق بالتعليم الثانوي 
العام.

الحصول على شهادة 
التعليم المتوسط العام 

أو المهني شرط لاللتحاق 
بالتعليم الثانوي المهني/

الصناعي.

ين
سك

الت
ت 

لبا
ط

مت
ين

سك
الت

ت 
لبا

ط
مت

1

1

2

2

3

3
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المستوى الثانيالتعليم المتوسط

1. مؤهل الشهادة المتوسطة في التعليم العام

2. مؤهل الشهادة المتوسطة في التعليم المهني/صناعي 

تستغرق مدة الدراسة 
للحصول على المؤهل )3( 

سنوات على األقل. 

تستغرق مدة الدراسة 
للحصول على المؤهل )3( 

سنوات على األقل. 

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

الثاني.

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

الثاني.

الحصول على شهادة 
التعليم االبتدائي شرط 

لاللتحاق بالتعليم المتوسط.

الحصول على شهادة 
التعليم االبتدائي شرط 

لاللتحاق بالتعليم المتوسط.
ين

سك
الت

ت 
لبا

ط
مت

ين
سك

الت
ت 

لبا
ط

مت

1

1

2

2

3

3
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التعليم االبتدائي

الطفولة المبكرة

المستوى األول

دخول

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

يعّد هذا المستوى نقطة دخول، ويتضمن اآلتي:

تستغرق مدة الدراسة 
للحصول على المؤهل )6( 

سنوات على األقل. 

جميع برامج ما قبل إتمام 
شهادة المرحلة االبتدائية.

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

األول.

برامج رياض األطفال.

السن الرسمي ال يقل عن 
عمر )6( سنوات شرط 

لاللتحاق بالتعليم االبتدائي.

برامج تنمية الطفولة 
المبكرة. 

ين
سك

الت
ت 

لبا
ط

مت
ين

سك
الت

ت 
لبا

ط
مت

1

1

2

2

3

3
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رمز اسكد نوع المؤهل المستويات المؤهل المستويات المؤهل

844 دكتوراه 8 دكتوراه وما يعادلها 8 دكتوراه وما يعادلها

747 ماجستير
7 ماجستير  وما يعادلها 7 ماجستير وما يعادلها

746 بكالوريوس )6( سنوات

667 دبلوم عالي )1( سنة

6 بكالوريوس وما يعادلها 6  بكالوريوس وما    
يعادلها

646 بكالوريوس 5 سنوات أكاديمي

656 بكالوريوس )5( سنوات مهني

645 بكالوريوس )4-3( سنوات

544 دبلوم أكاديمي

5  التعليم العالي قصير    
األمد 5  دبلوم متوسط وما

يعادله
554 دبلوم مهني

المواءمة بين مستويات اإلطار الوطني 
)ISCED( للمؤهالت والتصنيف الدولي إسكد

التصنيف الدولي إسكد ISCEDاإلطار الوطني
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رمز اسكد نوع المؤهل المستويات المؤهل المستويات المؤهل

444 دبلوم مشارك عام

4  التعليم ما بعد الثانوي غير
العالي 4  دبلوم مشارك وما 

يعادله
454 دبلوم مشارك مهني

344 التعليم الثانوي عام

3  المرحلة الثانية من التعليم
الثانوي 3  التعليم الثانوي وما

يعادله
354 التعليم الثانوي مهني

244 التعليم المتوسط عام
2  المرحلة األولى من التعليم

الثانوي 2 التعليم المتوسط
254 التعليم المتوسط مهني

100 التعليم االبتدائي 1 التعليم االبتدائي 1 التعليم االبتدائي

020 التعليم ما قبل االبتدائي 02 التعليم ما قبل االبتدائي

دخول  الطفولة المبكرة
010 تنمية الطفولة المبكرة 01  تنمية الطفولة المبكرة

التصنيف الدولي إسكد ISCEDاإلطار الوطني
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