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اظهار المعرفة باالطار الوطني للمؤهالت1.

تفسير مجاالت التعلم في االطار الوطني للمؤهالت2.

التمييز بين المستويات في االطار الوطني للمؤهالت3.
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صياغة مخرجات التعلم للمقررات6.

مخرجات التعلم للبرنامج التدريبي
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االطار الوطني للمؤهالت

أهم المرتكزات لتحديد نواتج التعلم 



ه 1440/ 2/ 16بتاري    خ ( 108)قرار مجلس الوزراء الموقر 

المرجعية

(:11)الفقرة ( 4)تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب المادة 

ي للمؤهالت عىل أن يتضمن الضوابط وال"
قواعد إعداد اإلطار الوطن 

وط واإلجراءات الخاصة به، واعتم ات والشر اده من والمعايير والمؤشر
اف عىل تطبيقه "  المجلس واإلشر

االطار الوطني للمؤهالت: المرجع



ي للمؤهالت
اإلطار الوطن 

نن، وااا منا،اااسكينهني وظ   ااا هني  ااا      اااؤط نيدناء ٌط ني شاااٌنوااا د ،هندااا نا،اااا   هننظااا وط
ء
فاااون ااانمننااانا ،نا،اااعار

 قندعندعطر  ننا، عنىنا،و سبن،
ء
:يعض ء رعأك ٌنيا،   انهنيا،ق ،نفوند عني ٍنندعؤ ءجٍةهنب  نيت

مستويات 

م 
ّ
التعل

والمؤهالت 

نامج التع ليم لبر

.والتدريب

مكونات 

 
 
م مجاالت التعل

العامة 

المعارف، )

والمهارات، 

(. والقيم

وصف 

المستويات 

لتوجيه مخرجات

م
ّ
.التعل

عدد الساعات 

(  الوحدات)

الدراسية 

المعتمدة لكل 

.مؤهل

مب   الرقمي 
البر

.  لكل مستوى

االطار الوطني للمؤهالت: المرجع



ي للمؤهالت
مستويات اإلطار الوطن 

االطار الوطني للمؤهالت: المرجع



التسكي   متطلبات

االطار الوطني للمؤهالت: المرجع



(ISCED)المواءمة بي   مستويات اإلطار والتصنيف الدولي 



(ISCED)المواءمة بي   مستويات اإلطار والتصنيف الدولي 
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التعليم القائم على المخرجات

، تحديد ما هو متوقع من المتعلم معرفته، وفهمه
.ميوالقدرة على أدائه بعد االنتهاء من موقف تعلي

لى وتقديم أنشطة التعلم التي تساعد الطالب ع
.اكتساب تلك المخرجات

وتقييم مدى اكتساب الطالب لتلك المخرجات



مجاالت مخرجات التعلم

13

االطار الوطني 
للمؤهالت القديم

االطار الوطني 
للمؤهالت الحديث
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ساعة30ما ال يقل عن الدبلوم المشارك

الدبلوم

البكالوريوس

الماجستير

الدكتوراه

معتمدة أو سنتانساعة 60

ساعة120ما ال يقل عن 

ساعة بعد 30-24ما ال يقل عن

البكالوريوس

ساعة 12-30

الساعات المعتمدة: االطار الوطني للمؤهالت



أجمعت غالبية البحوث والدراسات الدولية على أهمية إيجاد فهم عالمي مشترك لنواتج التعلم حيث أن البيئة العالمية تتطلب 

مهارات عالية وسماِت شخصيِة موازية للمجاالت المعمول بها في الدول 

معرفة الحقائق والمفاهيم والمبادئ والنظريات وفهمها وتطبيقها▪

معرفة العمليات واإلجراءات وفهمها وتطبيقها▪

المهارات اإلدراكية▪

المهارات العملية والبدنية▪

مهارات التواصل وتقنية المعلومات▪
القيم واألخالق المهنية واألكاديمية▪

االستقاللية وإتخاذ القرار▪

المشاركة وتحمل المسؤولية▪

مجاالت التعلم الرئيسة



اإلطار الوطني للمؤهالت

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

منة في المعرفة العميقة الواسعة، وفهم الحقائق والمفاهيم والمبادئ والنظريات والعمليات واإلجراءات المتض

.مجال التعلم أو العمل أو المهنة

عمق المعرفة❖

اتساع مجال المعرفة❖

أنواع المعرفة❖

تعقيد المعرفة❖

المعرفة والفهم



اإلطار الوطني للمؤهالت

ت
المهارا

قصاء، وتتضّمن تطبيق المعرفة، ومهارات التفكير الناقد وحل المشكالت، واالست: المهارات اإلدراكية

.واإلبداع

لمهارات وتتضّمن تطبيق المعرفة، واستخدام المواد واألجهزة واألدوات المناسبة، وتطبيق ا: المهارات العملية والبدنية

.  الحركية واليدوية ببراعة

ة، واستخدام تقنية وتتضّمن التواصل الكتابي واللفظي وغير اللفظي، والمهارات العددي: مهارات التواصل وتقنية المعلومات

.المعلومات واالتصال وإنتاجها



اإلطار الوطني للمؤهالت

القيم واالستقاللية والمسؤولية

:ملوهي ما يتمثّله الخريج  من مبادئ ومعايير توّجهه للنجاح بمجاالت الحياة والعمل أو المهنة، وتش

المسؤولية

التعاون مع الفريق
وتحمل المسؤولية

االجتماعية 
مية واالسهام في التن
المستدامة وجودة 

.الحياة

االستقاللية

تمر التعلم الذاتي المس
واتخاذ القرارات 

.واالستقاللية

القيم واألخالق 

األكاديمية والمهنية 
ين وااللتزام بالقوان
و المواطنة 
. المسؤولة



LEARNING AREAS

•Knowledge and understanding:

•This includes the knowledge and understanding of a leaner in the area of learning, work or 
profession: 

•- Extensive deep knowledge, understanding of facts, concepts, principles, theories, 
processes, and procedures provided for in the area of learning, work, or profession. 

•- Depth of knowledge can be general or specialized. 

•- Breadth of knowledge can range from a single topic to multi-disciplinary area of 
knowledge. 

•- kinds of knowledge range from concrete to abstract, from segmented to cumulative. 

•- Complexity of knowledge refers to the combination of kinds, depth and breadth of 
knowledge. 



Skills

•Skills are what a graduate can do for continued learning, work or profession, including: 

•- Cognitive skills: These include applying knowledge, critical thinking and problem-

solving skills, inquiry and creativity. 

•- Practical and physical skills: These include applying knowledge, using appropriate 

materials, devices and tools, and applying motor and manual skills with ingenuity. 



Skills

•-Communication and information technology skills: These include written, 

verbal and non-verbal communication, numeracy skills, and the use and 

production of information and communication technology. 



Values, Autonomy, and Responsibility

Values, Autonomy, and Responsibility : These include what the 

graduate represents in terms of principles and standards that are 

oriented towards success in the areas of life, work, or profession. They 

include: 

- Academic and professional values and ethics. 

- Continued self-learning and autonomy. 

- Teamwork and responsibility. 
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المسؤولية االستقاللية اإلشراف السياق المستوى

ةبمسؤولية  محدود باستقاللية محدودة وتحت إشراف مباشر
سياقات بسيطة ومألوفة 

وعالية التنظيم

1

بمسؤولية محدودة باستقاللية محدودة تحت إشراف مباشر
سياقات بسيطة ومألوفة 

ومنظمة

2

ببعض من 

المسؤولية
يةببعض من االستقالل تحت إشراف مباشر

وسياقات متوسطة التعقيد

مألوفة 

3

بقدر متوسط من 

المسؤولية

بقدر متوسط من 

االستقاللية

تحت إشراف غير 

مباشر 

سياقات متوسطة التعقيد

غير  مألوفة و

4

بقدر متوسط من 

المسؤولية

بقدر متوسط من 

االستقاللية

تحت إشراف غير 

مباشر 

سياقات متوسطة التعقيد

غير  مألوفةو

5

بمسؤولية باستقاللية سياقات معقدة ومتنوعة 6

مسؤولية عالية باستقاللية عالية سياقات معقدة ومتقدمة 7

كاملةمسؤولية اً باستقاللية عالية جد ديدة سياقات عالية التعقيد وج 8

ارالتدرج في مستويات االط
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مجاالت المستوى السادس
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مجاالت المستوى السادس



Learning levels and domains

Level 6 

Knowledge The graduate at this level will have:

-broad in-depth integrated body of knowledge and understanding of the underlying 

theories,  principles, and concepts in one or more disciplines or field of work;

-in-depth knowledge and understanding of processes, materials, techniques, practices, 

conventions and/or terminology;

-abroad range of specialized knowledge and understanding informed by current 

developments of a discipline, profession or field of work;

-knowledge and understanding of research methodology and inquiry techniques.



The graduate at this level will have a broad range of advanced cognitive, practical and physical, and 
communication and ICT skills to: 

Skills 

Cognitive 
Skills 

Apply broad integrated underlying theories, principles, and concepts invarious contexts, in 
a discipline, profession or field of work;
-solve problems in various complex contexts in one or more disciplines or field of work.
-use critical thinking and develop creative solutions to current issues and problems, in 
various complex contexts, in a discipline, profession or field of work;
- practice methods of inquiry, investigation and research for complex issues and problems; 

Practical 
and 

Physical 
Skills 

Use and adapt processes, techniques, tools, instruments, and/or materials that are 
advanced to deal with various complex practical activities;
- carry out various complex practical tasks and procedures related to a discipline, 
professional practice, or field of work; 

Communi
cation 

and ICT 
Skills

communicate in main forms to demonstrate an understanding of theoretical knowledge 
and transfer specialized knowledge, skills and complex ideas to a variety of audiences; 
- use mathematical operations and quantitative methods to process data and information 
in various complex contexts, related to a discipline or field of work ; 
- select, use and adapt various standard and specialized digital technology and ICT tools 
and applications to process and analyse data and information, and to support and 
enhance research and/or projects. 



The graduate at this level, within various complex contexts,will:

Values, 
Autono
my, and 
Respon
sibility 

Values and 
ethics 

demonstrate commitment to professional and academic values and 
standards and ethical code of conduct, and represent responsible citizenship 
and coexistence with others; 

Autonomy 
and 
Responsibilit
y 

develop plans for academic and / or professional self-development, and 
work to achieve them effectively, assess own learning and performance, and 
take decisions regarding self-development and /or tasks based on convincing 
evidence, with autonomy;
- manage tasks and activities related to the discipline and /or work in a 
professional manner and with autonomy; 
- work collaboratively and constructively, and lead diverse teams to perform 
a wide range of tasks with responsibility, and play a major role in joint work 
planning and evaluation; 
- participate actively in development of the discipline and society. 
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ا،ارفةنيا،ف ،

:في هذا المستوى سيكون لدى الِخّريج

فيموالمفاهيوالمبادئالنظريات:تشملالتيوالفهم،المعارفمنومتخصصةمتعّمقةبنية-

عمل؛أومهنةأولتخصصالرئيسةالمجاالت

أو/ووالمسلّمات،والممارسات،والتقنيات،والمواد،للعمليات،الدقيقوالفهمالمعرفة-

عمل؛أومهنةأومعينتخصصبمجالالمرتبطةالمصطلحات

أوسةالممارأوالتخصصمجاالتمنأكثرأوواحدفيالحديثةللتطوراتالمتقدموالفهمالمعرفة-

المهنة؛

البحثأو/واالستقصاءفيوالمتخصصةالمعروفةاألساليبمنلمجموعةمتقّدمانوفهممعرفة-

.عملأومهنةأوتخصصمجالفي

المستوى السابع
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ن

ن

ا،   انن

ي،ند  ن ةند نا،   اننا   ا  ةنيا،ا ر ةنيا، ؤن ةهنيد   اننا     ني قو ةنفونك انا، عنىن رء س  ن ن،ؤىنا   

دةنيا،ع   ة ن،ارق  ونب  ني و: نا،ارند ننيا     ننا،عقؤء

ن

ا،   اننا   ا  ةن

ا،وظري ننيا،    نيا،ف ك ،نا،ع   ةنفونس    نندعقؤدةنفوند   ن ط  قن -

     ن يند وةن ين  ٌ 

  فوند   ن    ن يند وةن ين  ٌفونس    ننداقؤ نيدعقؤدةناٌنا،  ينن -

 ق  ،نا،ف ك ،نيا،    نيا،وظري ننا،ر   ةهنيدراجا   ن   ٌننقؤ هني بؤامنا،ر  ن -

دةن،رقض ي نيا،  يننف   هن ي قؤي،نارن ن بؤا  ةنفونس    ننداقؤ نيدعقؤء

 ا   ، ةهنفوند   ن    ن يند وةن ين  ٌ 

دةن يند ري ناا  افوهنب سع ؤاون س ، بندع   ة ن،ر   ن -  جرامنب ن ندعقؤء

يا سعق  منفوند   ن    ن يند وةن ين  ٌ.ن

ا،   اننا،ا ر ةن

نيا، ؤن ة

،رق  ون نيدع   ةاسع ؤاون  ر  نني قو  نني  يانني ج   ني/ن يندنا ندعقؤدةن -

دة ؤ نيدعقؤء
ء
  بأ  طةن  ر ةنداق

ؤ نيد  ن ةند نا،  ونيا جراماننا،ا ر ةن  امن -
ء
دةهنا،اق ا،ر  طةنب    نا،عقؤء

ن.    ن يند   سةند و ةن ين  ٌ

د   اننا،عنا ٌن

ي قو ةنا،ارند نن

ا،عنا ٌنبطر ند عرفة ن ي   نا،ارفةنيا،   اننينع  ،نا،   نيا بع   انهن -

 ،عرق  نا  ع   ني   نا  ع      ٌهن      ن ينا،ر  طةنب    ن

اسع ؤاونا،طر نا،   ةني/ن ينا،  ف ة ن،ا   ةنا،   ن ننيا،ارند ننفونس    نن -

      ن يند   سةند و ةن ين  ٌدعقؤدةهنا،ر  طةنب    نداقؤ ني

ا ع   ن  يانني ط  ق ننا،عقو ةنا،ر   ةني قو ةنا،ارند ننيا     نا،عقؤدةهن -

ياسع ؤاد  ني    ف   ن،ا   ةند  ن ةندعون ةند نا،   ن ننيا،ارند نن

    ني  ر ر  هني  ،نا،  ن ني/ن ينا،    عنا،را ؤ ني ا ي ك هنا،ر  طةنب    ن

ن يند   سةند و ةن ين  ٌ.

 

المستوى السابع
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ن

ن

ا،ق ،ن

يا سعقي، ةن

يا، سي، ةن

ي،ن  عط عنفونك انا، عنىهني   ند  ن ةند نا،     ننا،اقؤ نيا،عقؤدة  رء :نا،ق  ونب  ني ونا   

ٌنا،  اكةنيا،ق ،نا، و ةنيا    ي  ةن وؤنا،عا دٌندعنا،قض ي نا  عرفة -ننا،ق ،نيا  ي 
ء
ن    

نا سعقي، ة

يا، سي، ةن

ا  ةنا،عار،نا،     نفونا،ع ط  نا ا  افون،رعار،ني/ن ينا،ا ٌن - يا،عطنيرنا، ٌهنيدر

يا  امهنيا،    ةنفونا    نا،قرا اننا س  ا    ةنا    ي  ةني/ن ينا، و ةن

 ب سعقي، ةن  ، ة 

هن ينا،ا ٌهن ين      ا  نا،  ونيا   طةنا،ع   ةن   ٌنفاء  نفوند   نا  -

ند ؤا نا،   سةنب سعقي، ةن  ، ة 

ا،عا ي نيا،    ةنبف  ر ةن   ند    عن يند  ن  ننب   ةن يند و ةهني ن ون ي ن -

ٌند سي، ةن  ، ةنفونا،ا ٌيا،ق    هن      ء

نا،  ك ةنفون ا ي نجن  نا     ن،ر  ع ع. -

 

المستوى السابع
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ا، عنىنا،  د ن

ي،فونك انا، عنىنس  ن ن،ؤىنا،ارفةنيا،ف ،ن رء :نا   

انفوند   ن  اسةن ين  ٌهن ع  دٌنف   نا،ارند نن - قةنيدع   ةند نا،ا   نيا،ف ،نا،عقؤونجؤ  ب  ةندعا ء

ا،عقؤدةنيا،وظري ننا،ع   ةهنيا،    نيا،ف ك ،نا،را ؤ نا،ي دة ن ي   ندارفةنجؤيؤ ني ا ؤ هني عض ء ن

   ف  ٌنا    ن/نا،ع    ننف   نب    

  نهني/ن يند ط   نن -
ء
ا،ارفةنيا،ف ،نا،عف   ونا،ؤ  قن ا ر  نهنيدنا هني قو  نهنيد   س نهنيد ر

 دعون ةهندر  طةنب    ن    ن يند وةن ين  ٌ 

دارفةنيف ،نو دٌن،رعطن اننا  ؤي ةنيا،قض ي نيا،ع ؤي ننا،و و ةهنفونيااؤن ين    ند ند   ننا،ع   ن -

  ينا،   سةن ينا، وة 

  ،ن   ٌن    نفون -
 
دارفةندعقؤدةنياؤي ةهند ت  ةند ن جرامنا،  ن نا   رةنيا   طةنا،ار  ةهنا، ٌن 

ن  طنيرند   ن    ن يند وةن ين  ٌ.

 

المستوى الثامن
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ن

ن

ا،   انن

ي،ند  ن ةند نا،   اننا   ا  ةنيا،ا ر ةنيا، ؤن ةهنيد   اننا     ني قو ةنفونك انا، عنىن رء س  ن ن،ؤىنا   

انيا،عطن   ن،ارق  ونب  ني و: دةنجؤ  نا،ارند ننيا     ننا،عقؤء

ن

ا،   اننا   ا  ةن

 ط  قننظري ننيد    نيدف ك ،ن ا ؤ نفونس    نن  ، ةنا،عاق ؤهنفوند   ن    ن -

  يند وةن ين  ٌ 

د  اٌنا،  ينن - نفونس    نن  ، ةنا،عاق ؤهنفوند   ن    ن ينا،را ؤ نيا    ن قؤء

ند وةن ين  ٌ 

هننيا،راجاةنا،وقؤيةن،  ا،وظري ننا  ؤي ةهنيا   عنب    ها،ف ك ،نيا،    ني قني،ن -

فوني طنيرنارن ن بؤا  ةنيد ع ر ن،قض ي نيد  ينن  ، ةنا،عاق ؤني ا ةنيجؤيؤ هن

 د   ن ين    ند ند   ننا،ع   ن ينا،   سةن ينا، وة 

اني    ف  ني ط  ق   ن ي   ن  - دةنجؤ  دارفةن طنيرندو   نا،   ن ينا سعق  منا،عقؤء

  ،ن   ٌن    ننفوند   ن    ن يند وةن ين  ٌ.ن  ر ةن
 
 

ا،   اننا،ا ر ةن

نيا، ؤن ة

انياؤي ةهنفونيااؤن - اسع ؤاون  ر  نني قو  نني  يانني ج   ني/ن يندنا ندعقؤدةنجؤ 

  ني ا ةني  ، ةنا،عاق ؤ ين    ند نا،ع    ن ن،رق  ونبأ  طةن  ر ةند ع ؤ 

دةهندر  طةن  امن - د  ن ةند نا،  ونيا جراماننا،ا ر ةن  ، ةنا،عاق ؤنيدعقؤء

ن.بع   ن يند   سةند و ةن ين  ٌ

د   اننا،عنا ٌهن

ي قو ةنا،ارند نن

ا،عنا ٌنبطر ندعاؤ   ن،  رنا،ارفةنا   رةنيا،ر ىنا  ؤيؤ ني ا ي ك هني جرامن -

 انا ن ر ٌنيد ٌندعنا  را نيا   ن  ننا،ع   ةنيا  ع عن  ٌ 

دا   ةنا،   ن ننا،   ةني/ن ينا،  ف ةني ف   ك هنياسع ؤاد  نفونا،  ن نيا،    عن -

    ن يند   سةند و ةن ين ينا بع   انن  ، ةنا،عاق ؤنيا  ؤي ةهندر  طةنب    ن

ٌ    

ن ط  قن  يانني ط  ق ننا،عقو ةنا،ر   ةهني قو ةنا،ارند ننيا     ن  ، ةنا،عاق ؤن -

    ن يند   سةنيا  ؤي ةنني    ف   ن،ؤ ،نا،   نيا بع   انني ا ي ك هنفوند   ن

.ند و ةن ين  ٌ

 

المستوى الثامن
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ن

ن

ا،ق ،ن

يا سعقي، ةن

يا، سي، ةن

ي، ن  عط عنا،     نن  ، ةنا،عاق ؤنيجؤيؤ د  ن ةند نفونك انا، عنىهني   ن رء :نا،ق  ونب  ني ونا   

ننا،ق ،نيا  ي 

ن

    ؤند عنىن  ٍ ند نا،  اكةنيا،ق ،نا، و ةنيا    ي  ةن وؤنا،عا دٌندعن -

ا،قض ي نا  ي  ةنيا، و ةنا،و و ةنيا،   نيا،ارفةهني      ن

نا سعقي، ة

يا، سي، ةن

ا    اننا، و ةنب ن  ند ع ر هنيا    ن را انناس  ا    ةن    ي  ةنين/ن ين طنيرن -

ا د و ةن  ب سعقي، ةن  ، ةنجؤ 

  ا  نا،  ونيا   طةنا،ع   ةنيا،را ؤ ن   ٌنفاء  هنفوند   ن    ن ين -

ا     ٌن يند ؤا ند   سةهنب سعقي، ةن  ، ةنجؤ 

اف ةن  ، ةهني/نا،عا ي نيا،    ةنفونا   ن  ننا،    ةن -  ينا، و ةنا،عون ةنب ا  

ٌن  دٌنا، سي، ةيي ن ون د ونا،     نيا،ق    نف   هن     نا،ا ٌن   ء

 ا ي نا،اي  ننا، و ةنيا  ع عنا،ق  ،ن   نا،ارفةنيجن  نا     .نن -

 

المستوى الثامن



مفهوم مخرجات التعلم

ن   نا،ق  ونبهن وت  ةن،اج ٌ
 
 ر ةنا،عار،ن  فند ند نيعن عن  ني ن نا،عار،ن    ا

(سرنكني   ندياظعهني   سة)
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التحول من المعلم الى الطالب

جمل عامة تصف ما يتوقع من الخريجين
.عمله بعد تخرجه

تعبر عن التغير المرجو في شخصية
.الطالب وسلوكه بعد تخرجه

شرح تعتمد على احتياجات المستفيدين ت
.رسالة البرنامج



د   ننا  ام

المجاالت العامة المنهج الدراسي
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:عالقة خصائص الخريج على مستوى البرنامج مع نواتج التعلم هي

نواتج التعلم جزء من خصائص الخريج( ا

خصائص الخريج جزء من نواتج التعلم( ب

اليوجد ارتباط واضح بينهما( ج

هما متساويان( د

النشاط األول
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:سيكون الخريج قادراً على

االلتزززام بززالقيم ومدّونززة األخززالا لمهنززة المحاسززبة، وإظهززار المواطنززة : المستتتوى الختتامس•

متوسززطة محاسززبية مواقززفضززمن المسززؤولة، والتعززاي  مززع الزززمالء وأصززحاب المصززلحة، 

.غير مألوفةالتعقيد و

االلتزززام بززالقيم والمعززايير لمهنززة المحاسززبة، وتمثّززل المواطنززةإظهززار:المستتتوى الستتادس•

.معقدة ومتنوعةالمسؤولة والتعاي  مع اآلخرين، في مواقف محاسبية 

لقضززايا يتمثّززل الخززريج النزاهززة والقززيم لمهنززة المحاسززبة عنززد التعامززل مززع ا: المستتتوى الستتابع•
.المحاسبية المعقدة ومتطورة

لقضزايا يتمثل الخزريج النزاهزة المهنيزة واألكاديميزة  لمهنزة المحاسزبة فزي ا: المستوى الثامن•
.الناشئة عالية التعقيد والبحث والمعرفة االصيلة، ودعمها

مثال-تدرج مخرجات التعلم لتخصص المحاسبة
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:سيكون الخريج قادراً على

ل رياضية متوسزطة تحليل البيانات العددية وتفسيرها، واستخدام التمثيالت البيانية في مسائ: المستوى الخامس•

.التعقيد وغير مألوفة

.دة والمتنوعةاستخدام العمليات الرياضية واألساليب الكمية؛ لحل المسائل الرياضية المعق: المستوى السادس•

تخصززصفززيالمعرفززةتوسززيعفززيتسززاهمالبحززوثفززيرقميززةأو/وتحليليززةطززرارتطززوي: المستتتوى الستتابع•

.والكميةالنوعيةالبياناتباستخدامالرياضيات

وصززيلةأرياضززيةعمليززاتأوأفكززارلتكززوينوالكميززةالنوعيززةوالمعلومززاتالبيانززاتتقززويم : المستتتوى الثتتامن•

.إبداعية

مثال-تدرج مخرجات التعلم لتخصص الرياضيات



21مهارات القرن



مهارات المستقبل في المملكة العربية السعودية 
(الهيئة الوطنية لتقويم التعليم والتدريب)



دية مهارات المستقبل في المملكة العربية السعو
(الهيئة الوطنية لتقويم التعليم والتدريب)



النشاط الثاني

:عند صياغة خصائص الخريج يتم االستناد الى

خصائص الخريج على مستوى الجامعة( أ

خصائص الخريج على مستوى الكلية والجامعة( ب

رسالة البرنامج فقط( ج

االطار الوطني للمؤهالت فقط( د
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سمات خاصة 
للطالب تحددها 
الكلية للخريج

سمات خاصة 
للطالب يحددها 

البرنامج 
للخريج

مواصفات 
الخريج

مواصفات الخريج
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التفكير اإلبداعي والناقد1.

التواصل الكتابي والشفوي2.

مهارات العمل في الفريق3.

األلتزام بأخالقيات المهنة4.

المهارات القيادية5.

المهارات اإلجتماعية6.

التعلم مدى الحياة والتعليم المستمر7.

مواصفات الخريج: مثال



ربط أهداف البرنامج مع رسالته: مثال
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يستطيع الخريجين متابعة دراساتهم العليا أن: الهدف األول

واجراء البحوث والدراسات العلمية في مجال تخصصهم 

يتمكن الخريجين من حل المشكالت فيأن : الهدف الثاني

مجال التخصص أو العمل والبيئة المحيطة وايجاد حلول 

ابداعية لها باستخدام أحدث الوسائل التقنية في مجال 

.تخصصهم

تخريج : تعليم ذو جودة عالية

....كفاءات علمية

تقديم خدمات : خدمة المجتمع

....مجتمعية 

واجراء : البحث العلمي

.....البحوث العلمية الرصينة

ياً يستطيع الخريجين من التواصل في بيئة عملهم شفوأن: الهدف الثالث

يم وكتابياً و العمل بفعالية مع الفرا المختلفة وتحمل المسؤولية لتقد

.خدمات مجتمعية راقية ، ملتزمين باالخالا المهنية والقيم الدينية

رسالة 
البرنامج
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الطالب لمالمعلم
تع
 ال
ت
جا
ر
خ
م

ف التعليمية
ألهدا
ا

التمييز بين األهداف ومخرجات التعلم
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تزويد المجتمع بكفاءات مؤهلة زراعية: غاية

إكساب الطلبة المهارات األساسية للمهندس الزراعي:هدف

كالت في بنهاية البرنامج سيكون الخريج قادراً على حل المش: مخرج تعلم

النباتات الزراعية 

التمييز بين األهداف ومخرجات التعلم
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مخرج المؤسسة

مخرج برنامج

مخرج مقرر

مخرج 
المحاضرة

مستويات مخرجات التعلم
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تصميم المنهج األكاديمي
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رة أو ألول م( نتيجة التعلم)يتم تقديم المفهوم أو المهارة - Introduced (I):التقديم•
بطريقة عامة ، ربما في دورة تمهيدية ابتدائية

المفهوم أو المهارة يتم بناؤها أو تعزيزها في سياا جديد -Practiced (P): الممارسة•
حيث يتم منح الطالب فرص ممارستها

ممارسة المفهوم أو المهارة بما فيه الكفاية، ربما في دورات -Mastered (M)اإلتقان •
هم على المستوى األعلى، أو في المشروع أو تجربة أخرى، ويمكن للطالب أن يثبتوا إتقان

مستوى مناسب

-التقييم • Assessment (A)المقرر الي يتم منه تقييم نتائج التعلم

مصفوفة مخرجات التعلم



3.43.33.23.12.42.32.22.11.21.1COURSES
III101
III1**

IIIII1**
III1**
III1**

IIIIII1**
III1**
III1**

PPPPPP2**
III2**

PPPPPP2**
II2**

PPPPPP3**
PPP3**

PPPPPP3**
PPPPPP3**
PPPPP3**

PPP3**
PPP3**

MMMMMM3**
MMM3**
MMMMMM3**
MMMMMMMM3**
MMMM4**

MMM4**
MMM4**

M,AM,A4**
MM,AMM,AM,AM4**

M,AM,AM,AMM,AMM,AMM,AM,A4**
MM,AM4**

M,AM,AM,AM,AM,AM,A498
M,AM,A499
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مصفوفة مخرجات التعلم
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مخرجات التعلم رمز المخرج مجال التعلم

.........ان يفسر الخريج المفاهيم األساسية والنظريات الحديثة في تخصص  1.1

المعرفة
ان يظهر الخريج معرفته مراحل إعداد البحوث ومكونات البحث العلمي الكمي والكيفي  1.2

أن يحلل النظريات والمشكالت بطريقة علمية 2.1

المهارات

ويقدم حلول ابداعية لهاأن يحل المشكالت في مجال العمل  2.2

ان يتمكن الخريج من إعداد البحوث العلمية متبعاً االسس العلمية الصحيحة لذلك  2.3

أن يكون الطالب قادراً على استخدام آليات تقنية المعلومات العصرية لحل المشاكل في مجال العمل 2.4

 ً أن يتواصل الخريج بكفاءة عالية كتابيا وشفويا 2.5

ان يعمل الخريج مع فرق العمل المختلفة بفعالية وكفاءة  3.1

القيم 

واالستقاللية 

والمسؤولية

ان يتحمل الخريج المسؤليات والمهام التي تسند له وينجزها بطريقة ابداعية 3.2

أن يتحلى الخريج باالخالق المهنية العالية في العمل وفي محال البحث العلمي 3.3

خطة قياس مخرجات التعلم: مثال

يستطيع الخريجين متابعة دراساتهم العليا أن: الهدف األول

واجراء البحوث العلمية الرصينة في مجال تخصصهم 

يتمكن الخريجين من حل المشكالت في مجال أن : الهدف الثاني

ستخدام التخصص أو العمل والبيئة المحيطة وايجاد حلول ابداعية لها با

.أحدث الوسائل التقنية في مجال تخصصهم

ياً يستطيع الخريجين من التواصل في بيئة عملهم شفوأن: الهدف الثالث

يم وكتابياً و العمل بفعالية مع الفرا المختلفة وتحمل المسؤولية لتقد

.خدمات مجتمعية راقية ، ملتزمين باالخالا المهنية والقيم الدينية
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النشاط الثالث

اكتشاف األخطاء في صياغة مخرجات التعلماسم النشاط

دقيقه20زمن النشاط

جماعينوع النشاط

في القائمة أدناه مجموعة من مخرجات التعلم الخاطئه•وصف النشاط

وتعمل على تصحيحهتكتشف كل مجموعة الخطأ في المخرج التعليمي•

تعرض كل مجموعة ما توصلت إليه•



نشاط

التصحيحالخطأمخرج التعلمالمجال

المعرفة 

والفهم

.  صةالقدرة على تحليل وتركيب النظريات في مجال تخص

مقرونة القدرة على تحضير بعض الدروس العملية وتطبيقها

.بزيارات ميدانية لبعض المدارس

داعية تنمية مهارات التفكير الناقد وحل المشكالت بطرا إب

تنمية بعض المهارات الالزمة للعمل الجماعي وتعزيز 

ممارستها

فهم النظريات والقوانين في مجال تخصصة

فيةقراءة القرآن قراءة صحيحة خالية من اللحون الجلية والخ

للوحات اكتشاف أهمية ضوء النهار وكيفية توظيفه في رسم االمهارات

تطوير مهارة البحث العلمي

العامالتصرف بأخالا على المستوى الشخصي و المستوى

القيم 

واالستقاللية 

والمسؤولية

تطوير اإلحساس بالمسؤولية االجتماعية

ذهني في المشاركة في النقاشات الصفية، وتطوير العصف ال

حل المشكالت

تحفيز الطالبات على العمل الجماعي 



حل النشاط
التصحيحالخطأمخرج التعلمالمجال

المجال األول

المعرفة

ينقل الى المجال المهاراتالمجال.ةالقدرة على تحليل وتركيب النظريات في مجال تخصص

رونة القدرة على تحضير بعض الدروس العملية وتطبيقها مق

.بزيارات ميدانية لبعض المدارس
ينقل الى مقرر و يتم تغيير المجالهدف لمقرر+ المجال

مخرجين+ هدف يةتنمية مهارات التفكير الناقد وحل المشكالت بطرا إبداع
ان يستطيع الخريج حل المشكالت بطريقة ابداعية

ان يكون للطالب القدرة على نقد االفكار ومناقشتها

ان يعمل الخريج بكفاءة وفاعليه مع الفريقهدفتهاتنمية بعض المهارات الالزمة للعمل الجماعي وتعزيز ممارس

تفسير  النظريات والقوانين في مجال تخصصةفهم فعل اليمكن قياسهفهم النظريات والقوانين في مجال تخصصة

مخرج مقرر+ في المجال الثاني مخرج مقرر+ المجال يةقراءة القرآن قراءة صحيحة خالية من اللحون الجلية والخف

:  المجال الثاني

المهارات

الفعل اكتشاف غير قابل للقياسم الداخلياكتشاف أهمية ضوء النهار وكيفية توظيفه في التصمي
ي ليه القدرة على توظيف الضوء في التصميم الداخل

بطريقة فعّالة

إعداد بحث علمي متقنهدفتطوير مهارة البحث العلمي

ينقل الى المجال الثالثالمجالامالتصرف بأخالا على المستوى الشخصي و المستوى الع

:المجال الثالث

ية القيم واالستقالل

والمسؤولية

هدفتطوير اإلحساس بالمسؤولية االجتماعية
لديه القدرة على التصرف بمسؤلية اتجاة المواقف المختلفة 

والمتنوعة

في حل المشاركة في النقاشات الصفية، وتطوير العصف الذهني

المشكالت
ضعيف+هدف + أكثر من مخرج 

مختلفة لديه القدرة على حل المشكالت ال+ ينقل للمجال الثاني

والمعقدة  في مجال الدراسة أو العمل

يتعاون مع مجموعات العمل المختلفة في سياقات معقدة هدفتحفيز الطالبات على العمل الجماعي
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النشاط الرابع

صياغة مخرجات التعلم للبرنامجاسم النشاط

دقيقه20زمن النشاط

جماعينوع النشاط

وصف النشاط
يتم تقسيم المتدربين الى غرف تناق  كل منها برنامج محدد•

المعرفة والفهم:  راجع وصحح مخرجات التعلم لبرنامجك في المجال األول •

مناقشة مع جميع المشاركين•
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النشاط الخامس

صياغة مخرجات التعلم للبرنامجاسم النشاط

دقيقه30زمن النشاط

جماعينوع النشاط

وصف النشاط
يتم تقسيم المتدربين الى غرف تناق  كل منها برنامج محدد•

المهارات:  راجع وصحح مخرجات التعلم لبرنامجك في المجال اللثاني •

مناقشة مع جميع المشاركين•
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النشاط السادس

صياغة مخرجات التعلم للبرنامجاسم النشاط

دقيقه20زمن النشاط

جماعينوع النشاط

وصف النشاط
يتم تقسيم المتدربين الى غرف تناق  كل منها برنامج محدد•

القيم والمسؤولية واالستقاللية: راجع وصحح مخرجات التعلم لبرنامجك في المجال الثالث•

مناقشة مع جميع المشاركين•
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مناقشة عامة
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المراجع

دليل ضمان الجودة و االعتماد األكاديمي (  : هـ 1437)المركز الوطني للتقويم و االعتماد األكاديمي 1.
.هـ 1437اإلصدار الثالث ، محرم ( . الجزء الثاني ) بالمملكة العربية السعودية 

البرنامج وتقريرتوصيفذجينمو(  : هـ 1440)المركز الوطني للتقويم و االعتماد األكاديمي 2.
(م2020النسخة المطورة إصدار ) األكاديمي المطورة 

.للمؤهالت وطنيإلطار الا(: هـ 4411) هيئة تقويم التعليم 3.



 وجيعلها خالصة لوجهه
ً
نسأل اهلل أن يوفق جهودنا مجيعا

ليكسبحانك اللهم وحبمدك ال اهلل اال انت نستغفرك ونتوب ا
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته



األولنهاية اليوم التدريبي 


