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يف ظل الرعاية الكرمية واالهتمام الكبري من مقام حكومة خادم احلرمني ال�سريفني و�سمو 
ويل عهد االأمني للتعليم يف اململكة و�سمن اخلطوات التطويرية يف اجلامعة تاأتي طباعة ون�سر 
هذا الدليل يف اإطار االهتمام الدائم من اجلامعة بكل ما من �ساأنه دعم العمل االأكادميي وفق 
تطبيقات اجلودة ال�ساملة مببادئها ومتطلباتها التي تكفل للموؤ�س�سات التعليمية واالأكادميية 
القيام بواجبها على اأكمل وجه . وكذلك حتقيقًا ملعادلة التفوق الكمي والنوعي يف اآن واحد 
وحتقيق تكامل عنا�سر العملية الرتبوية واالأكادميية وبنيتها الناجحة املتمثلة يف اأع�ساء هيئة 
التدري�س والطالب والطالبات ومنهج اخلطط الدرا�سية والبيئه املنا�سبة . �سعيًا اإىل جودة 

املخرجات وحتقيق االأهداف املن�سودة .

 ال�سك ان اإ�سدار هذا الدليل يهدف اإىل تو�سيع رقعة التثقيف والتوعية باأهمية العمل االأكادميي 
املنظم واملدرو�س وو�سع اآلية علمية حمددة مبا يكفل جناح العملية التعليمية بعنا�سرها كافة، 

والوقوف على جوانب النق�س و�سد الثغرات ومعاجلاتها بالتطوير والتقومي واملراجعة.

االأخوة املهتمني واملخت�سني  العلمية تعد �سرورية مل�ساعدة جميع  ومثل هذه اال�سدارات 
ما  اأف�سل  لتقدمي  واملتجدد  امل�ستمر  والتطوير  وامل�ساركة  للتفاعل  اجلامعة  يف  االأكادمييني  
لديهم  وهم قادرون على العطاء والبذل باإذن اهلل وجديرون بالثقة التي اأوكلت اإليهم خا�سة 

وقد حملوا ر�سالة التعليم اجلامعي تربويًا وتعليميًا .

مدير اجلامعة
اأ . د  �سليمان بن عبداهلل اأبااخليل

وكيل اجلامعة  للدرا�سات والتطوير والعتماد الأكادميي
اأ .د  عبدالرحمن بن حمد الداود
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يعد  الذي  امل�ستمر،  التطوير  اإيل  االإ�سالمية  �سعود  بن  حممد  االإم��ام  جامعة  تتطلع 
االإ�سرتاتيجية االأوىل يف م�سرية التعليم العايل، يف زمن التناف�س على الريادة والتميز، 
تعاىل  اهلل  بحمد  والذي  االأكادميي،  واالعتماد  اجلودة  معايري  تطبيق  اجتاهات  وبروز 
قطعت اجلامعة فيه �سوطًا طوياًل، وقد اأظهرت املراجعات االأولية �سرورة االلتفات اإىل 
تطوير ما يحتاج اإىل تطوير من برامج اجلامعة وخططها مع ا�ستحداث ما يلزم منها، 
كما بينت االختبارات واملقاي�سات التي جتريها اجلامعة ممثلة يف عمادة التقومي واجلودة 
اأن هناك �سرورة ملحة ال�ستحداث برامج جديدة، وتطوير بع�س الربامج املوجودة من 

قبل، ليواكب ذلك توجهات اجلامعة وتطلعها اإىل التميز .

لكل هذا اأ�سبحت هناك �سرورة لوجود دليل خا�س بالعمليات واالإجراءات الالزمة 
اأعدت  وقد  املختلفة،  واأق�سامها  اجلامعة  كليات  يف  اجلديدة  واخلطط  الربامج  الإقرار 
الربامج  لإقرار  العام  اجلودة  عمادة التقومي واجلودة هذا الدليل امل�سمى " دليل 
واخلطط العلمية". وقد ظهر هذا الدليل ب�سورته النهائية بحمد اهلل تعاىل وتوفيقه 
اأو تعديل  لي�ستمل على كل اخلطوات التي يجب ال�سري بها الإقرار برنامج علمي جديد، 
برنامج قائم، مما يوفر على املعنيني جهدهم ووقتهم، حيث تبداأ هذه االإجراءات بتقدمي 
الدرا�سية  بناء اخلطط  معايري  مع  النهائي،  الربنامج  اإقرار  ثم  ومن  واإق��راره،  املقرتح 
لهذه  الالزمة  بالنماذج  الدليل  زود  وقد  اأو جديد.  قائم  برنامج علمي  الأي  ومتطلباتها 
االإجراءات، باالإ�سافة اإىل االإطار الوطني للموؤهالت التي يقرها التعليم العايل يف اململكة 

العربية ال�سعودية.

االأكادميية  القيادات  اأيدي  بني  الدليل  ت�سع هذا  واجل��ودة  وهي  التقومي  اإن عمادة 
واملعنيني يف اجلامعة لتتوجه بال�سكر لكل من اأ�سهم يف اإعداده واإخراجه، ون�ساأل اهلل اأن 

يوفق اجلميع ملا فيه خري جامعتنا ووطننا واأمتنا.

عميد التقومي واجلودة
د.اأحمد بن يحيى اجلبيلي

كلمة عمادة  
التقويم والجودة
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مجلس 
القسم

إعداد مقترح 
البرنامج الجديد أو 

المعدل

مجلس 
الكلية

دراسة مقترح 
البرنامج 

إلقراره

لتطبيق معايير 
الجودة

ُتعد عملية اإقرار برنامج علمي جديد )اأو تعديل برنامج قائم( عملية مهمة الإيجاد برنامج متكامل يفي باالأهداف التي 
و�سعت له، ومع تزايد االهتمام بعمليات �سبط اجلودة يف الربامج العلمية، واحلر�س على تطبيق معايريها، �سعيًا من هذه 
الربامج للح�سول على االعتماد االأكادميي، اأ�سبح لزامًا اأن حتدد اخلطوات االإجرائية الإقرار اأي برنامج علمي جديد )اأو 

تعديل برنامج قائم( يف اجلامعة، ويجب على كل ق�سم علمي اأن يتبع اخلطوات االآتية:

مرحلة إقرار مقترح البرنامج
1- الرفع مبقرتح الربنامج العلمي )اجلديد اأو املعدل( ملجل�س الق�سم العلمي، ومن ثم يعر�س على جمل�س الكلية، و يجب اأن 

يت�سمن املقرتح االآتي:

ا�سم الربنامج، والدرجة العلمية التي مينحها. ��
الفئة التي ي�ستهدفها الربنامج.�� 

اجتماعية،  اأو  اقت�سادية،  اأ�سبابًا  كانت  �سواء  الربنامج(،  يف  التعديل  الأ�سباب  )اأو  الربنامج  افتتاح  الأ�سباب  عر�سًا  ��
اأو ثقافية. ويراعى يف ذلك عر�س اال�ست�سارات واال�ستبانات التي اأجريت مع امل�ستفيدين من طالب، واأع�ساء هيئة 

تدري�س، وجهات موظفة، وجمعيات علمية، اأو هيئات مهنية )اإن وجدت( لهذا الغر�س.
2- يتم بعد اإقرار مقرتح الربنامج اإعادته للق�سم؛ لتتم بعد ذلك عمليات تطبيق معايري ومتطلبات بناء اخلطط الدرا�سية 

للربامج العلمية الواردة يف اجلزء الثاين من هذا الدليل.

الجزء األول
خطوات إقرار برنامج علمي جديد

)أو تعديل برنامج قائم(
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مرحلة إقرار البرنامج النهائي
3- تعر�س اخلطة بعد ذلك كاملة )بحيث تت�سمن تعبئة منوذج تو�سيف الربنامج، ومناذج تو�سيف املقررات التي اأعدتها 
جمل�س  على  ذلك  بعد  ُتعر�س  ثم  الإقرارها،  العلمي  الق�سم  جمل�س  االأكادميي(على  واالعتماد  للتقومي  الوطنية  الهيئة 

الكلية. 

4- ترفع اخلطة بعد اإقرارها من جمل�سي الق�سم والكلية اإىل عمادة التقومي واجلودة لدرا�سة بنودها ومراجعتها؛ للتاأكد من 
موافقتها ملعايري اجلودة ومتطلباتها. ويبني ال�سكل االآتي تدفق العمل يف عمادة التقومي واجلودة.

مراجعة العينات 
وتدقيقها وفقًا ملعايري 

اجلودة
*با�ستخدام مناذج التدقيق

اأخذ عينات 
ع�سوائية 

من مفردات 
اخلطة

ا�ستقبال اخلطط 
ومرفقاتها

من الوحدات 
التعليمية

يف حال عدم وجود ملحوظات

يف حال وجود ملحوظات

ترفع اإىل اللجنة املركزية 
للخطط وامناهج

تعاد عملية الفح�ص جلميع مفردات اخلطة عند وجود 
ملحوظات على اأي من العينات

اإىل جمل�ص اجلامعة

*انظر اإىل النماذج املرفقة )�س 14 - �س 25(



ط العلمية
طـ

م إلقرار البرامج والخ
ل الجودة  العا

 دلي

1010

5- يتم بعد ذلك رفع اخلطة بعد اإقرارها من جمل�س عمادة التقومي واجلودة اإىل اللجنة املركزية للخطط واملناهج والكتب 
واملراجع الدرا�سية يف اجلامعة للنظر فيها واإقرارها.

 6- ُترفع اخلطة بعد اإقرارها من اللجنة اإىل جمل�س اجلامعة العتمادها ب�سكل نهائي، والبدء بتطبيقها. 

جمل�ص الق�سم

اإعداد خطة 

الربنامج ب�سيغتها

النهائية

جمل�ص الكلية
درا�سة اخلطة 
واإقرارها

جمل�ص عمادة 
التقومي واجلودة
واإقرارهامراجعة اخلطة 

واإقرارهادرا�سة اخلطة للخطط واملناهجاللجنة املركزية 

جمل�ص اجلامعة
اعتماد

 الربنامج

مراحل إعداد خطط البرامج التعليمية
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الجزء الثاني
معايير ومتطلبات بناء الخطط الدراسية

 ألي برنامج علمي قائم أو جديد

عمدت جامعة االإمام حممد بن �سعود االإ�سالمية اإىل و�سع معايري ومتطلبات لبناء اخلطط الدرا�سية، �سواء لتطوير اخلطط املطبقة يف 
اجلامعة، اأو و�سع خطط الأق�سام جديدة فيها، ولن يتم اعتماد اأي خطة درا�سية اإذا مل ت�ستوف هذه املعايري واملتطلبات. وهذه املعايري واملتطلبات 

روعي فيها االآتي: 

1- يجب قبل البدء باإعداد اخلطة اأن تتم قراءة »االإطار الوطني للموؤهالت« الذي اأعدته الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد 
االأكادميي، ويجب اأن ي�سمم الربنامج وفقًا لهذا االإطار )انظر امللحق �س 28(.

باللغتني:  يكون ذلك  واأن  الوطنية،  الهيئة  اأعدته  الذي  الربامج  تو�سيف  لنموذج  وفقًا  للربنامج  تو�سيٌف  ُيقدم  اأن  2- يجب 
العربية واالإجنليزية.  

3- اأن يحدد يف و�سف الربنامج املهن التي يعد الطالب لها.
اأو  العلمية  واجلمعيات  اخلرباء،  الدولة،  قطاعات  العمل،  �سوق  )الطالب،  املعنية  االأط��راف  راأي  االعتبار  يف  يوؤخذ  اأن   -4

الهيئات املهنية( عند ت�سميم وتنفيذ الربامج واملناهج.
5- يجب اإ�سراك املهنيني واخلرباء اخلارجيني واأرباب العمل يف التخطيط للربامج وتقوميها.

6- مراعاة املعايري املهنية، والقيا�س على برامج عاملية امل�ستوى.
7- بيان ر�سالة الربنامج واالأهداف العامة له.

8- حتديد خ�سائ�س و�سمات اخلريجني يف الربنامج.
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9- اأن يت�سمن الربنامج و�سفًا خمت�سرًا الأن�سطة التدريب امليدانية، ونواجت التعلم املتوخاة من التدريب امليداين. مع حتديد 
ال�سنة اأو الف�سل الدرا�سي الذي يقدم فيه التدريب امليداين، وعدد ال�ساعات املعتمدة.

10- اأن تت�سمن اخلطة و�سفًا حمددًا للمعارف واملهارات التي يطلب من الربنامج حتقيقها وي�سمل ذلك املعرفة، واملهارات 
املعرفية، ومهارات العالقات ال�سخ�سية وحتمل امل�سوؤولية، ومهارات االت�سال وتقنية املعلومات.

11- اأن تت�سمن اخلطة و�سفًا الإ�سرتاتيجيات التعليم التي �ست�ستخدم لتحقيق نواجت التعلم يف الربنامج من معارف ومهارات، 
مع مراعاة التنوع فيها، وا�ستخدام التقنية احلديثة.

12- اأن تت�سمن اخلطة و�سفًا لطرق تقييم تعلم الطلبة مع مراعاة تنوعها.
13- حتديد متطلبات و�سروط القبول للربنامج.

من  والتاأكد  االإلكرتونية  امل��واد  ذلك  يف  مبا  للربنامج  الالزمة  التعلم  م�سادر  لتوفري  �ستتبع  التي  االإج��راءات  حتديد   -14
جودتها.

15- حتديد متطلبات الربنامج من اأع�ساء هيئة التدري�س، والرتتيبات املتبعة لتطويرهم مهنيًا.
16- حتديد االإجراءات والطرق املتبعة للتقييم الدوري للربنامج، واملتابعة واملراجعة. 

17- و�سف لنواجت التعلم يف كل مقرر درا�سي مت�سمنة املعارف واملعلومات واملهارات، وو�سف اأ�ساليب التدري�س امل�ستخدمة، 
وطرق التقومي مع مراعاة التنوع يف تلك االأ�ساليب والطرق، والرتكيز على ا�ستخدام التقنية احلديثة.

18- اأن تعك�س نواجت التعلم للمقرر نواجت تعلم حمددة للربنامج بحيث يكون جمموع نواجت التعلم لكل املقررات ملبية لكافة 
نواجت التعلم للربنامج.

19- اأن يتم تو�سيف املقررات وفقًا لنموذج تو�سيف املقررات الذي اأعدته الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد االأكادميي، واأن 
يكون ذلك باللغتني: العربية واالإجنليزية. ويت�سمن االآتي:

و�سفًا لنواجت التعلم من املقرر تت�سمن املعرفة، واملهارات املعرفية، ومهارات العالقات ال�سخ�سية، ومهارات االت�سال  ��
وتقنية املعلومات، واملهارات احلركية )اإن وجدت(. 

املحتوى واجلدول الزمني بالتف�سيل.��
طرق التدري�س مع مراعاة التنوع فيها.��
اأ�ساليب التقومي.��
الكتب املقررة واملراجع واملواد االإلكرتونية واخلربات امليدانية.��
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اأهداف وا�سحة وموجزة لكل مقرر ميكن قيا�سها، وتكون دالة على عنا�سر تربوية وعلمية يحققها املقرر، اإ�سافة اإىل  ��
�سرورة �سمولية االأهداف ملفردات املقرر كافة. 

العناية بالرتميز اال�سمي والرقمي للمقررات.�� 
مفردات وا�سحة و�ساملة لكل مقرر.��

مراجع لكل مقرر، يراعى فيها االآتي: ��
- اأال يقل عدد املراجع يف كل مقرر عن خم�سة مراجع)1(. 
- اأن يكون بقدر االإمكان متي�سرًا للطالب احل�سول عليها. 

20- اأن ت�سمل املقررات فروع التخ�س�س العلمي كافة، وت�سمن ال�سمولية فيه. 
اإتقان  �سمان  يتم  بحيث  الدرا�سية،  اخلطة  وحدات  جمموع  من   )%75( عن  التخ�س�س)2(  مقررات  وحدات  تقل  21-اأال 

الطالب لتخ�س�سه. 
22- اأن تعمل االأق�سام العلمية على مالءمة الن�سبة املئوية ملجموع وحدات متطلب اجلامعة التي �سمنتها خططها الدرا�سية 
مع الن�سبة املئوية ملجموع وحدات متطلب الكلية، بحيث ال تزيد الن�سبتان املئويتان لهما على )25%( من جمموع وحدات 

اخلطة الدرا�سية. 
اأق�سى )32( وحدة من مقررات متطلب اجلامعة )ملرحلة  23- يلزم كل طال���ب بدرا�سة ما ال يقل عن )16( وحدة وبحد 

البكالوريو�س(، مما ال يدخل �سمن مقررات متطلب التخ�س�س ومتطلب الكلية.
24- روعي يف مقررات متطلب اجلامعة �سموليتها لتخ�س�سات عدة، وحددت يف املقررات االآتية:

1-  ي�ستثنى من ذلك املقررات التي ي�ستحيل اأن يوجد لها اأكرث من مرجع مثل مقرر القراآن الكرمي. 
2-  قد ت�سرتك عدة اأق�سام )من كلية واحدة اأو كليات خمتلفة( يف تقدمي مقررات تخ�س�س ما.
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ا�سم املقررم
عدد الوحدات

احلد الأدنىاحلد الأعلى
اأربع وحداتثمان وحداتالقراآن الكرمي1

000وحدتاناحلديث النبوي ال�سريف2

وحدتانوحدتانالتوحيد3

وحدتاناأربع وحداتالفقه4

اربع وحداتاأربع وحداتالنحو5

000وحدتانالتدريبات اللغوية6

وحدتانوحدتانال�سرية النبوية7

وحدتانوحدتانالثقافة الإ�سالمية8

000وحدتانالدعوة الإ�سالحية9

000وحدتانتاريخ اململكة العربية ال�سعودية10

000وحدتاناحلا�سب الآيل11

16 وحدة32 وحدةاملجموع

الق�سم املخت�س بتدري�س املقررات،وذلك وفقًا لنموذج تو�سيف املقررات  اأن يقوم بتو�سيف مقررات متطلب اجلامعة   -25
الذي اأعدته الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد االأكادميي، واأن يكون ذلك باللغتني: العربية واالإجنليزية، ويت�سمن كل ما 

ورد يف الفقرة رقم 19 من هذا اجلزء.
26- يراعى عند و�سع اخلطة )ملرحلة البكالوريو�س( اأن تكون مقررات متطلب اجلامعة يف امل�ستويات االأوىل، والتخ�س�سات 
اأن يكون امل�ستوى  التي تت�سمن برنامج االإعداد الرتبوي؛ تو�سع املقررات الرتبوية فيها �سمن امل�ستويات االأخرية، على 

االأخري من مرحلة البكالوريو�س للرتبية العملية )امليدانية( اأو التدريب العملي. 
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27- عند كتابة اخلطة الدرا�سية ال بد من االعتناء باالإخراج الفني لها من قبل االأق�سام العلمية. 
والكلية  التخ�س�س  متطلب  ح�سب  املقررات  وتوزيع  اخلطة،  اأه��داف  ت�سمل  بحيث  وا�سحة،  اخلطة  عنا�سر  تكون  اأن   -28

واجلامعة على جداول، تو�سح ترميز املقررات ووحداتها واأ�سمائها. 
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( يف اإحدى اخلانتني ) يوجد، ال يوجد (. تو�سع اإ�سارة )√��
عند عدم و�سوح فقرة من الفقرات ميكن الرجوع اإىل منوذج تو�سيف الربامج لدى الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد االأكادميي . ��

يف حال عدم انطباق و�سف اأو فقرة على اأحد الربامج يبني ذلك يف خانة املالحظات املقابلة لتلك الفقرة. ��

نموذج )أ(
تقويم توصيف البرامج

كلية/معهد ....................................          ق�سم....................................

ا�سم الربنامج ................................        الدرجة العلمية التي مينحها......................    اإجمايل عدد ال�ساعات..................

التف�سيلالو�سفم
خا�ص بعمادة التقومي واجلودةخا�ص بالق�سم العلمي

مالحظاتتدقيقمالحظات ل يوجديوجد

تعريف بالربنامج ومعلومات 1
عنه

ا�سم الربنامج ورمزه.

ال�ساعات املعتمدة املطلوبة الإمتام الربنامج.

بيان التخ�س�سات التي ي�سملها الربنامج.

املخرجات التي تتو�سط الربنامج ) اإن وجدت(.

الوظائف واملهن  التي يوؤهل لها الربنامج.

الوظائف التي توؤهل لها املخرجات التي تتو�سط لربنامج 
)اإن وجدت(.

 تاريخ بدء الربنامج اإن كان جديدًا، اأو �سنة املراجعة اإن 
كان م�ستمرًا.                             

اجلهة التي نفذت املراجعة.

 من�سق الربنامج اأو مديره.
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التف�سيلالو�سفم

خا�ص بعمادة التقومي واجلودةخا�ص بالق�سم العلمي

مالحظاتتدقيقمالحظات ل يوجديوجد

 بيئة عمل الربنامج2

حتديد موقع / مواقع تنفيذ الربنامج اإن كان خارج اجلامعة.

�سرح مدى احلاجة للربنامج.

بيان اأ�سباب تلك احلاجة.

�سرح ال�سلة بني الربنامج ور�سالة املوؤ�س�سة )اجلامعة(.

عالقة الربنامج بالربامج االأخرى )مقررات م�سرتكة مثاًل(.

 االحتياجات واخل�سائ�س الواجب مراعاتها.

 االأعمال التي ينبغي القيام بها لتلبية تلك االحتياجات 
واخل�سائ�س.

تعريف بر�سالة الربنامج3

ر�سالة الربنامج.

قائمة بالتطورات االإ�سرتاتيجية لثالث اأو خم�س �سنوات 
قادمة.

جدول خلطة التغيريات والتطورات  واالإ�سرتاتيجيات 
وموؤ�سرات اإجنازها. 

هيكل الربنامج وتنظيمه4

 تو�سيف الربنامج.

دليل اإر�سادي للربنامج ) يرفق مع التو�سيف(.

يو�سح الربنامج خ�سائ�س الطلبة وملكاتهم اخلا�سة 
التي يراد تنميتها.

اإ�سرتاتيجيات تنمية تلك امللكات.

اأدلة على ا�ستخدام تلك االإ�سرتاتيجيات.

مكونات اخلربة امليدانية5
املكونات العملية للربنامج.

 تو�سيف موجز لن�ساط اخلربة امليدانية.
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التف�سيلالو�سفم
خا�ص بعمادة التقومي واجلودةخا�ص بالق�سم العلمي

مالحظاتتدقيقمالحظات ل يوجديوجد

مكونات اخلربة امليدانية5

قائمة نواجت التعلم امليداين.

ال�سنة وامل�ستوى الذي ينفذ فيه التدريب امليداين.

اخلربة امليدانية وجدولها الزمني.

عدد ال�ساعات املعتمدة للخربة امليدانية.

6
 متطلبات البحث اأو امل�سروع يف 

الربنامج )هذا خالف بحث 
املقرر وم�سروعه(

تو�سيف موجز للم�سروع / البحث.

 خمرجات التعليم املرجوة من امل�سروع/ البحث.

 ال�سنة/ الف�سل الذي يقدم فيه امل�سروع / البحث.

 ال�ساعات املعتمدة املحت�سبة للم�سروع / البحث.

و�سف موجز بكيفية تقدمي االإر�ساد والدعم االأكادميي للطالب.

 و�سف اإجراءات التقومي ) معايري التقومي واآلية التحقق 
منها يف امل�سروع/ البحث.

تنمية نتائج التعليم يف 7
املجاالت املختلفة

تو�سيف موجز باملعارف.

اإ�سرتاتيجيات التدري�س املتبعة الإك�ساب تلك املعارف.

 طرق تقوميها.

تو�سيف املهارات االإدراكية.

م�ستوى االأداء املتوقع فيها.

 اإ�سرتاتيجيات التدري�س  املتبعة لتطوير  تلك املهارات.

 طرق تقوميها.

تو�سيف م�ستوى املهارات يف العالقة بني االأ�سخا�س 
والقدرة على حتمل امل�سوؤولية.
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التف�سيلالو�سفم

خا�ص بعمادة التقومي واجلودةخا�ص بالق�سم العلمي

مالحظاتتدقيقمالحظات ل يوجديوجد

تنمية نتائج التعليم يف 7
املجاالت املختلفة

اإ�سرتاتيجيات التدري�س التي ت�ستخدم لتحقيق تلك 
املهارات والقدرات.

 طرق تقوميها.

مهارات التوا�سل، وا�ستخدام 8
تقنية املعلومات العددية

تو�سيف مهارات التوا�سل وا�ستخدام تقنية املعلومات 
العددية املزمع تطويرها.

اإ�سرتاتيجيات التدري�س املتبعة يف تطوير تلك املهارات. 

 طرق تقومي تلك املهارات. 

املهارات النف�س حركية )اإذا 9
كانت تنطبق على الربنامج(

تو�سيف املهارات النف�س حركية.

م�ستوى االأداء املطلوب فيها.

اإ�سرتاتيجيات التدري�س املتبعة يف تطوير تلك املهارات.

طرق تقومي تلك املهارات.

متطلبات القبول بالربنامج10
دليل متطلبات القبول  مرفق مبلف الربنامج.

ن�سرة اأو دليل تو�سيف متطلبات احل�سور واإمتام 
الربنامج واالنتقال منه )مرفق(. 

11
اللوائح التنظيمية اأو �سيا�سات 

و�سع الدرجات وتوزيعها
)اإن وجدت(

بيان بهذه اللوائح التنظيمية.

عمليات التحقق من معايري 12
االإجناز

فح�س عينات من االختبارات والواجبات.

تقومي م�ستقل من جهة خارجية.

و�سف الربنامج لعمليات 13
االإر�ساد االأكادميي

ال�ساعات املكتبية الأع�ساء هيئة التدري�س.

اال�ست�سارات اخلا�سة بتخطيط الربنامج واختيار  املواد 
الدرا�سية.

التخطيط لل�سرية املهنية ) توجيه الطالب مهنيًا(.
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التف�سيلالو�سفم
خا�ص بعمادة التقومي واجلودةخا�ص بالق�سم العلمي

مالحظاتتدقيقمالحظات ل يوجديوجد

مرفق بالربنامج اللوائح التنظيمية املتعلقة بتظلمات معاجلة تظلمات الطالب14
الطلبة يف امل�سائل االأكادميية.

الكتب واملراجع وم�سادر  15
التعلم

العمليات الواجب اتباعها للتخطيط حليازة الكتب 
املقررة واملراجع.

العمليات الواجب اتباعها للتخطيط حليازة امل�سادر 
االإلكرتونية واالإنرتنت.

العمليات الواجب على الكلية اتباعها لتقييم مدى 
مالءمة الكتب واملراجع وامل�سادر االإلكرتونية واالإنرتنت.

16
 اجلوانب املتعلقة بتعيني 
اأع�ساء هيئة التدري�س 

وتطويرهم

موجز بعمليات توظيفهم.

�سرح خطوات اإ�سراكهم يف التخطيط ومراقبة اجلودة.

االإجراءات املتبعة للتطوير الفني الأع�ساء هيئة التدري�س 
يف جمال مهارات التدري�س.

االإجراءات املتبعة للتطوير الفني الأع�ساء هيئة التدري�س 
يف جمال مهارات  البحث العلمي.

و�سف عمليات التوجيه وا�ستقدام  طاقم تدري�سي جديد.

 موجز لل�سيا�سة  املتعلقة بتعيني اأ�ساتذة زائرين وغري 
متفرغني.

 تقييم الربنامج وعمليات 17
حت�سني امل�ستوى

و�سف العمليات التي ت�ستخدم يف تقييم وتطوير 
االإ�سرتاتيجيات املخططة بهدف  تطوير عملية التعلم يف 

خمتلف جماالت التعلم.

و�سف العمليات التي �ست�ستخدم لتقييم مهارات طاقم 
التدري�س يف ا�ستخدام االإ�سرتاتيجيات املوجودة يف 

اخلطة.
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التف�سيلالو�سفم

خا�ص بعمادة التقومي واجلودةخا�ص بالق�سم العلمي

مالحظاتتدقيقمالحظات ل يوجديوجد

التقومي الكلي للربنامج18

و�سف االإ�سرتاتيجيات التي �ست�ستخدم يف الربنامج 
للح�سول على تقوميات للم�ستوى االإجمايل جلودة 

الربنامج ومدى ما حتقق من خمرجات التعليم املر�سومة 
له من طالب الربنامج احلاليني ومن خريجني.

و�سف االإ�سرتاتيجيات التي �ست�ستخدم يف الربنامج 
للح�سول على تقوميات للم�ستوى االإجمايل جلودة 

الربنامج ومدى ما حتقق من خمرجات التعليم املر�سومة 
له من ا�ست�ساريني و/اأو مقّيمني م�ستقلني.

و�سف االإ�سرتاتيجيات التي �ست�ستخدم يف الربنامج 
للح�سول على تقوميات للم�ستوى االإجمايل جلودة 

الربنامج ومدى ما حتقق من خمرجات التعليم املر�سومة 
له من اأرباب العمل / االأطراف املعنية.

و�سف مبوؤ�سرات اأداء رئي�سة ت�ستخدم ملراقبة م�ستوى 
جودة الربنامج وتقدمي تقرير �سنوي فيها.

العمليات املتبعة يف مراجعة تلك التقوميات.

خطة عمل لتح�سني الربنامج.
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التف�سيلالو�سفم
خا�ص بعمادة التقومي واجلودةخا�ص بالق�سم العلمي

مالحظاتتدقيقمالحظات ل يوجديوجد

التعريف باملقرر1

ا�سم املقرر ورمزه .

عدد ال�ساعات املعتمدة.

الربنامج الذي يقدم �سمنه املقرر الدرا�سي.

ا�سم ع�سو هيئة التدري�س امل�سوؤول عن املقرر.

امل�ستوى الذي يعطى فيه املقرر.

املتطلبات ال�سابقة لهذا املقرر.

املتطلبات امل�ساحبة لهذا املقرر.

االأهداف2
و�سف  موجز لنتائج التعلم االأ�سا�سية.

و�سف خطط حت�سني املقرر وتطويره.

نموذج )ب(
تقويم توصيف المقرر

( يف اإحدى اخلانتني ) يوجد، ال يوجد (. تو�سع اإ�سارة )√��
عند عدم و�سوح فقرة من الفقرات ميكن الرجوع اإىل منوذج تو�سيف املقرر لدى الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد االأكادميي. ��

يف حال عدم انطباق و�سف اأو فقرة على اأحد الربامج يبني ذلك يف خانة املالحظات املقابلة لتلك الفقرة. ��

ق�سم...................................... كلية/معهد ....................................      

ا�سم املقرر................................ ا�سم الربنامج ................................      
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التف�سيلالو�سفم

خا�ص بعمادة التقومي واجلودةخا�ص بالق�سم العلمي

مالحظاتتدقيقمالحظات ل يوجديوجد

تو�سيف املقرر3

قائمة املو�سوعات التي ينبغي تناولها.

مكونات املقرر.

�ساعات درا�سة خا�سة اإ�سافية.

تطوير نتائج التعلم يف خمتلف املجاالت.

املعارف4

تو�سيف للمعارف املراد اكت�سابها.

اإ�سرتاتيجيات التدري�س لتنمية املعارف.

طرق تقومي املعارف املكت�سبة.

املهارات االإدراكية5

تو�سيف للمهارات املراد اكت�سابها.

اإ�سرتاتيجيات التعلم لتطوير املهارات.

طرق تقومي املهارات لدى الطالب.

مهارات التعامل مع االآخرين6

تو�سيف للمهارات املراد تنميتها.

اإ�سرتاتيجيات التدري�س لتنمية املهارات.

طرق تقومي املهارات لدى الطالب.

مهارات التوا�سل7

تو�سيف للمهارات املراد تنميتها.

اإ�سرتاتيجيات التدري�س لتنمية املهارات.

طرق تقومي املهارات لدى الطالب.

املهارات احلركية النف�سية8

تو�سيف للمهارات املراد تنميتها.

اإ�سرتاتيجيات التدري�س لتنمية املهارات.

طرق تقومي املهارات لدى الطالب.
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التف�سيلالو�سفم
خا�ص بعمادة التقومي واجلودةخا�ص بالق�سم العلمي

مالحظاتتدقيقمالحظات ل يوجديوجد

تعبئة اجلدول املرفق.جدول مهام تقومي الطالب9

ال�ساعات املكتبية واالإر�ساد االأكادميي.الدعم الطالبي10

م�سادر التعلم11

الكتب املقررة.

املراجع الرئي�سة.

الكتب واملراجع التي يو�سى بها.

املراجع االإلكرتونية.

مواد تعليمية اأخرى.

املرافق12

املباين)قاعات املحا�سرات واملختربات.... الخ (.

احلا�سب االآيل.

م�سادر اأخرى.

تقييم املقرر الدرا�سي 13
وعمليات تطويره

اإ�سرتاتيجيات احل�سول على التغذية الراجعة.

اإ�سرتاتيجيات اأخرى لتقييم عملية التدري�س.

عمليات تطوير التدري�س.

عمليات التحقق من معايري االإجناز لدى الطالب.

اإجراءات التخطيط للمراجعة الدورية.
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نموذج )ج(
تقويم توصيف الخبرة الميدانية

( يف اإحدى اخلانتني ) يوجد، ال يوجد (. تو�سع اإ�سارة )√��
عند عدم و�سوح فقرة من الفقرات ميكن الرجوع اإىل منوذج الهيئة الوطنية لتو�سيف اخلربة امليدانية. ��

يف حال عدم انطباق و�سف اأو فقرة على اأحد الربامج يبني ذلك يف خانة املالحظات املقابلة لتلك الفقرة. ��

ق�سم...................................... كلية/معهد ....................................      

ا�سم املقرر................................ ا�سم الربنامج ................................      

التف�سيلالو�سفم
خا�ص بعمادة التقومي واجلودةخا�ص بالق�سم العلمي

مالحظاتتدقيقمالحظات ل يوجديوجد

التعريف باملقرر1

ا�سم املقرر ورمزه. 

عدد ال�ساعات املعتمدة. 

الربنامج الذي يقدم �سمنه اخلربة امليدانية.  

ا�سم ع�سو هيئة التدري�س امل�سوؤول. 

الوقت املخ�س�س الأن�سطة اخلربة امليدانية. 

امل�ستوى الذي يعطى فيه. 

االأهداف2

موجز خمرجات تعلم اأن�سطة اخلربة. 

و�سف خطط تطوير  ن�ساط اخلربة. 

موجز للمهارات املراد تنميتها. 
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التف�سيلالو�سفم
خا�ص بعمادة التقومي واجلودةخا�ص بالق�سم العلمي

مالحظاتتدقيقمالحظات ل يوجديوجد

املعارف 3

و�سف للمعارف املراد اكت�سابها.

اإجراءات تنمية املعارف. 

طرق تقومي املعرفة املكت�سبة.

املهارات االإدراكية 4

و�سف للمهارات املراد اكت�سابها.

اإجراءات تنمية املهارة. 

طرق تقومي املهارة  املكت�سبة.

مهارات التعامل مع االآخرين 5

و�سف للمهارات املراد اكت�سابها.

اإجراءات تنمية املهارات.

طرق تقومي املهارة املكت�سبة.

مهارات التوا�سل 6

و�سف للمهارات املراد اكت�سابها.

اإجراءات تنمية املهارات. 

طرق تقومي املهارة املكت�سبة.

املهارات احلركية النف�سية  7

و�سف للمهارات املراد اكت�سابها. 

اإجراءات تنمية املهارات. 

طرق تقومي املهارة  املكت�سبة.

تو�سيف اأن�سطة اخلربة 8
امليدانية 

يف اأي مرحلة من الربنامج يتم تطبيق اخلربة. 

الهيكل التنظيمي )يف جدول زمني (.

و�سف االأن�سطة الطالبية الرئي�سة. 

واجبات اأو تقارير يقدمها الطالب .
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التف�سيلالو�سفم

خا�ص بعمادة التقومي واجلودةخا�ص بالق�سم العلمي

مالحظاتتدقيقمالحظات ل يوجديوجد

تو�سيف اأن�سطة اخلربة 8
امليدانية

االإجراءات امل�ستخدمة ملتابعة الطالب.  

م�سوؤوليات الطاقم االإ�سرايف امليداين يف املوقع.  

م�سوؤوليات الطاقم االإ�سرايف امليداين من داخل املوؤ�س�سة. 

اإجراءات االإر�ساد والدعم الطالبي.

املرافق وم�سادر الدعم يف املوقع. 

التخطيط واالإعداد9 

العمليات املتبعة لتحديد االأماكن امليدانية. 

اإعداد امل�سرفني واأدوارهم وم�سوؤولياتهم.  

اإعداد الطالب للم�ساركة يف االأن�سطة.  

و�سف عمليات �سمان ال�سالمة وحتديد املخاطر. 

تقومي الطالب 10

حمكات اأ�س�س التقومي الرئي�سة.

م�سوؤليات امل�سرفني امليدانيني نحو التقومي. 

م�سوؤليات امل�سرفني من املوؤ�س�سة نحو التقومي.

البت يف االختالف بني التقوميات. 

تقييم اخلربة امليدانية 11
تدابري تقييم االأن�سطة امليدانية.

 و�سف تخطيط املراجعة والتطوير. 
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اإلطار الوطني للمؤهالت 
للتعليم العالي

في المملكة العربية السعودية 
» وثيقة صادرة من الهيئة الوطنية للتقويم 

واالعتماد األكاديمي «

ملحق
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اإلطار الوطني للمؤهالت 
للتعليم العالي

في المملكة العربية السعودية 

1- مقدمة
اأدى النمو املطرد والتنوع يف نظام التعليم العايل اإىل زيادة احلاجة اإىل التاأكد من وجود فهم وا�سح وم�سرتك للمعرفة 
واملهارات التي يطورها الطالب احلا�سلون على موؤهالت علمية من موؤ�س�سات تعليمية خمتلفة. وهذا مهم للطالب، حيث يجب 
اأن يكونوا واثقني مما �سيتعلمونه وما �سي�ستطيعون عمله عند اإكمال براجمهم، وهو مهم كذلك الأولياء االأمور الذين يدعمون 
الطالب خالل تلك العملية، ومهم اأي�سًا الأ�سحاب العمل ولزمالئهم املهنيني الذين يحتاجون الأن يعتمدوا على قدرات اأولئك 
الذين �سيعملون معهم. وبينما قد ترغب بع�س املوؤ�س�سات يف تنمية مهارات خا�سة لدى طالبها تفوق احلد االأدنى املطلوب – 
ََّع من نواجت التعلم،  وينبغي ت�سجيعهم على ذلك- فمن املهم اأن تطور كُل الربامج التي حتمل نف�س م�سمى موؤهل املُ�ستَوى املتوق��

بغ�س النظر عن املوؤ�س�سة التعليمية التي متت فيها الدرا�سة.  

ولقد زادت العوملة من احلاجة اإىل فهم م�سرتك ملا هو متوقع من كل م�ستوى من امل�ستويات املختلفة للموؤهالت، وازدادت 
اأعداد اخلريجني الذين ي�سافرون للخارج الإكمال درا�ستهم، اأو للعمل يف جمال البحث وامل�ساريع التطويرية يف بيئة عاملية. 
وتعمل ال�سركات الكبرية يف بيئة عاملية وحتر�س على التاأكد من اأن لدى موظفيها مهاراٍت مناف�سٍة عامليًا، وال بد من اأن يثق 
اخلريجون باأن موؤهالتهم �سُيعرتف بها يف اأي مكان ي�سافرون له يف العامل. وقد اأدت هذه ال�سغوط اإىل انت�سار اأُط�ُر املوؤهالت 

يف اأنحاء كثرية من العامل، والبد للموؤ�س�سات التعليمية واالأكادميية يف اململكة اأن ت�ستجيب بنف�س الطريقة.  
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وترمي توقعات التعلم اخلا�سة باملوؤهالت ملا هو اأبعد بكثري من جمرد اكت�ساب املعرفة. فقد اأو�سحت درا�سات عديدة من 
�ستى اأقطار العامل اأن هناك حاجة ملحة ملدى اأو�سع من نواجت التعلم.  وت�سمل هذه ال�سمات ال�سخ�سية مثل االأمانة واملوثوقية، 
والقدرة على العمل بفعالية يف جمموعات والقدرة على القيادة، وجمموعة وا�سعة من مهارات التفكري وحل امل�سكالت، والقدرة 
على التوا�سل مع اأنواع خمتلفة من اجلمهور ب�سكل فعال، والقدرة على ا�ستق�ساء امل�سكالت اجلديدة وغري املتوقعة با�ستخدام 
م�سادر متنوعة للمعلومات، وااللتزام بالتعلم مدى احلياة جلعل اخلريجني اأقدر على مواكبة التطورات ال�سريعة جدًا للمعارف 

اجلديدة يف جماالتهم.

وتطرح هذه التوقعات حتديات جديدة و�سعبة ملوؤ�س�سات التعليم ملا بعد الثانوي. فطرق التدري�س التقليدية لي�ست كافية 
لتطوير هذا املدى من القدرات، التي ينطوي الكثري منها على اجتاهات اأو عادات �سلوكية، تتاأثر بعوامل كثرية خارجة عن 
�سيطرة املوؤ�س�سات التي تقدم تلك الربامج. وميكن اأن حتِدَث املوؤ�س�سات التعليمية فرقًا كبريًا، ب�سرط اأن يتم ت�سميم الربامج 
بطريقة حتقق اأق�سى تاأثري ممكن يف جمموعة وا�سعة من نواجت التعلم، واأن يتم تخطيط اإ�سرتاتيجيات تعليم منا�سبة واإدراجها 
يف املقررات ويف اأن�سطة الربنامج االأخرى، واأن يتم مراقبة اأثر هذه االإ�سرتاتيجيات وتعزيزها ب�سكل م�ستمر. ولقد مت اختيار 
ت�سنيفات اأو جماالت نواجت التعلم التي و�سفت يف اأطار املوؤهالت هذا بحيث تتما�سى مع اأحدث معارف ونظريات نواجت التعلم 
التي ينبغي تطويرها يف الدرا�سات العليا،  ولتتما�سى  اأي�سًا مع املباديء العامة حول كيفية تعلم هذه النواجت ب�سكل اأكرث فعالية.  

وقد �سممت مناذج تو�سيف كل من الربنامج واملقرر لت�ساعد يف تخطيط الربنامج لتحقيق هذه النتائج.

وقد �سمم نظاُم �سمان اجلودة و االعتماد االأكادميي يف اململكة العربية ال�سعودية لي�سمن اأن تكون جودة التعليم العايل يف 
اململكة م�ساوية الأعلى املعايري العاملية، واأن ُيعرف بذلك ب�سكٍل وا�سٍع يف االأو�ساط االأكادميية واملهنية على ال�سعيد العاملي. وُيعدُّ 
االإطار الوطني للموؤهالِت عن�سرًا مهمًا يف هذا النظام. وهو يهدف اإىل �سمان ات�ساق معايري نواجت تعلم الطلبة يف اململكة 
بغ�س النظر عن املوؤ�س�سة التي در�س فيها الطالب، كما يهدف ل�سمان تكافوؤ هذه املعايرِي مع معايري ال�سهادات التي متنحها 
موؤ�س�ساُت التعليم العايل يف �ستى اأنحاء العامل. و�سي�ساعد االإطار الوطني للموؤهالت يف اإيجاد نقاط مقارنة مالئمة للمعايري 
االأكادميية لت�سرت�سد بها املوؤ�س�ساُت التعليميُة يف عمليات التخطيط واملراجعة الذاتية، واملراجعون اخلارجي�ّون امل�ساركون يف 

عملياِت اعتماد الربامج واملراجعاِت املوؤ�س�سية، وجهاُت التوظيف، يف فهم مهاراِت و قدرات اخلريجني الذين قد يعينونهم. 

اإن الربامج التي يتم تطويرها وفقًا لهذا االإطار الوطني للموؤهالت ال ينبغي اأن توؤدي اإىل اكت�ساب املعارف واملهارات العامة 
واخلربات املهنية املرتبطة عادة بالدرا�سات املوؤدية ل�سهادات م�ساوية يف كافة اأنحاء العامل فح�سب، بل اإنها يجب اأن ت�ستمل 
على  املعارف و املهارات املهنيِة املحددة الالزمة للممار�سة املهنية يف اململكة العربية ال�سعودية، واأن تعك�س ال�سيا�سات الرتبوية 

واالأعراف الثقافية اخلا�سة بهذه البالد.
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العنا�سر الرئي�سة التي ُبني عليها الإطار الوطني للموؤهالت هي:

ف املتطلبات الفكرية املتزايدة وتعقيدات الَتعلم املتوّقعِة  امل�ستويات: ُرقمت امل�ستويات، وربطت مب�سميات املوؤهالت، لَو�سْ
من الطلبة كلما تقدموا يف درجاتهم العلمية العليا. 

ف مقدار اجلهد، اأَو حجِم التعلم املَتوّقع الجتياز درجة تعليمية، اأو مقرر  �سة لَو�سْ ال�ساعات املعتمدة: وهي نقاط خم�سّ
معني، اأَو اأي وحدة درا�سية من الوحداِت املكّونة للربنامج.

جمالت التعلُّم: الفئات الوا�سعة الأنواِع نواجت التعلم التي ي�ستهدف الربنامج التعليمي َتطويرها.

وفيما يلي تو�سيح لكيفية ا�ستخدام هذه العنا�سِر يف اإطار املوؤهالت:

2-1- امل�ستويات:
َيْبداأُ االإطار الوطني للموؤهالت عند م�ستوى االلتحاق بالتعليم العايل، وهو النجاح يف اإمتام التعليِم الثانوِي، ويتدرِج اإىل 
ملا هو  االإ�سارَة  يت�سمن  لكنه  و  الفخرية،  والدرجات  الدكتوراه  بعد درجة  ما  درا�سات  االإطار  يت�سمن  ال  و  الدكتوراه.  درجة 

متعارف عليه ملثل هذه الربامِج و م�سميات الدرجات.

2- العناصر الرئيسة لإلطار الوطني 
للمؤهالت

ويجب اأن يكون ال�سخ�س املتعلم قادرًا على عمل ما هو اأكرث من جمرد ا�سرتجاع املعلومات. ويجب اأن يكون لدى اخلريجني 
القدرة على التعلم مدى احلياة وااللتزام بذلك، و القدرة على التوا�سِل الفّعاِل، مبا يف ذلك اال�ستخدام املنا�سب و الكفء 
من  املتوقعِة  املتزايدِة  امل�ستوياِت  االإطاُر  ي�سف  و  واجلماعية.  الفرِدية  االأن�سطة  املبادرِة يف  على  والقدرة  املعلومات،  لتقنيِة 
املعرفة واملهارات يف هذه املجاالت لكل موؤهل. ويتطلب تطوير هذه اخل�سائ�س ا�ستخدام طرائق تعليم تاأخذ الطلبة الآفاق 

اأبعد من جمرد اكت�ساب املعارف واملهارات، و تركز على ا�ستخدامها يف مواقف عملية وب�سكل م�ستمر.   
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و امل�ستويات يف الإطار على النحو الآتي:
االلتحاق: اإمتام التعليم الثانوي. ��

امل�ستوى االأول: الدبلوم اجلامعي املتو�سط. ��
امل�ستوى الثاين: الدبلوم. ��

امل�ستوى الثالث: البكالوريو�س. ��
امل�ستوى الرابع: الدبلوم العايل. ��

امل�ستوى اخلام�س: املاج�ستري. ��
امل�ستوى ال�ساد�س: الدكتوراه. ��

مالحظة) 1(: 
د بو�سفه م�ستوى منف�ساًل، اإال اأنه ميكن اأن يطلق على الربامج التي تقع بني   بالرغم من اأن م�سمى »دبلوم متقدم« مل ُيحدَّ
امل�ستويني الثاين والثالث، ب�سرط اأال يقل عدد ال�ساعات املعتمدة للربنامج عن ت�سعني )90( �ساعة درا�سية يف التعليم العايل، 

واأن ي�ستغرق اجتيازه ما ال يقل عن ثالث �سنوات درا�سية بنظام التفرغ الكلي، اأو ما يعادلها.

مالحظة) 2(:
االأ�سماء البديلة للدبلوم العايل التي ميكن ا�ستخدامها هي: دبلوم الدرا�سات العليا، اأو دبلوم الدرا�سات فوق اجلامعية.

واإمتام الدرا�سة ب�سكل منا�سب يف اأي م�ستوى درا�سي ال يعنى بال�سرورة اأن ال�سخ�س موؤهل لالنتقال للدرا�سة يف امل�ستوى 
اأو  التايل، وذلك الأن �سروط االلتحاق بكل م�ستوى قد تت�سمن احل�سول على معدل تراكمي معني يف امل�ستوى الذي ي�سبقه، 
توؤهلهم  والتي  املتقّدمة واالأكرث �سعوبة،  الدرا�سات  للنجاح يف  املتقدمني فر�سًا معقولة  اأن لدى  لت�سمن  اأخرى،  اأي حمكات 

للح�سول على موؤهالت اأعلى. 

2-2- ال�ساعات املعتمدة:
اإن عدد النقاط اأو ال�ساعات املعتمدة املحددة لكل مقرر اأو برنامج درا�سي ُيعّد موؤ�سرًا لكمية التعلم املتوقعة. واملعمول به يف 
اململكة العربية ال�سعودية هو ربط هذه التوقعات بعدد �ساعات الدرا�سة الفعلية يف اأن�سطة التعلم املختلفة )مثل املحا�سرات، 
والدرو�س امل�ساعدة، واملعامل(. والأغرا�س هذا االإطار الوطني للموؤهالت فقد اأخذت )15( �ساعة معتمدة بو�سفها مقيا�سًا 
لكمية التدري�س والتعليم املتوقع عادة للطالب املنتظم كليًا يف م�ستويات املرحلة اجلامعيِة يف الف�سل الدرا�سي و)30( ثالثني 

�ساعة معتمدة يف ال�سنة الدرا�سية. (1)

اأو ثالث من  اأو عدد اث�نتني  َي�عتمد ح�ساُب ال�ساعات املعتمدة على طريقة، ُيح�سب فيها كٌل مما يلي ب�ساعة واحدة معتَمدة: املحا�سرة املكونة من )50( خم�سني دقيقة،    -1
الوحدات املعملية، اأو الدرو�س امل�ساعدة التي يكون طول كل منها )50( خم�سني دقيقة و متتد على مدى ف�سل درا�سي مكون من خم�سة ع�سر )15( اأ�سبوعًا.
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اأما الدبلوم فيتطلب )60( �ستني �ساعة  ويتطلب الدبلوم اجلامعي املتو�سط ما ال يقل عن )30( ثالثني �ساعة معتمدة، 
معتمدة )اأو �سنتني من الدرا�سة(، كما تتطلب درجة البكالوريو�س ما ال يقل عن )120( مائة وع�سرين �ساعة. واأما م�ستويات 
الدرا�سات العليا فتتطلب درا�سات اإ�سافية م�ستملة على )24( اأربع وع�سرين �ساعة معتمدة بعد البكالوريو�س للدبلوم العايل، 
و )24( اأربع وع�سرين اأو )39( ت�سع وثالثني �ساعة معتمدة لدرجة املاج�ستري، و )12( اثنتي ع�سرة اأو )30( ثالثني �ساعة 

معتمدة لدرجة الدكتوراه، اعتمادًا على حجم الر�سالة اأو تقرير امل�سروع الرئي�س.

وعلى كل، فهذه  مقايي�س تقريبية فقط للتعلم املتوقع، واأمناط التعليم املختلفة قد توؤدي اإىل تغيري ذلك )على �سبيل املثال، 
اإذا اعتمد مقرر درا�سي على ح�سور املحا�سرات  ب�سكل مكثف واعتمد اآخر ب�سكل اأكرب على الواجبات وامل�ساريع. وزيادة عدد 
�ساعات االت�سال اإىل حد غري معقول لن يوؤدي بال�سرورة اإىل املزيد من التعلم، كما اأن التطبيق املت�سدد للعدد املحدد من 
ال�ساعات املعتمدة قد يعطي تقديرًا مبالغًا فيه ملقدار التعلم املتوقع(. والأغرا�س هذا  االإطار الوطني للموؤهالت واالعتماد 
ومراجعات اجلودة التي جتريها الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد االأكادميي فاإن احلد االأعلى لل�ساعات املعتمدة الذي ميكن 

اعتماده للدرا�سة يف الف�سل الدرا�سي الواحد هو )18( �ساعة.   

وتختلف الدول يف حتديدها ملتطلبات ال�ساعات املعتمدة للدرا�سة االأكادميية. 
تلك  امل�ستعملة يف  الرتقيم  اأنظمِة  ِمْن  به  ما هو معمول  يراعى  اأن  َيِجُب  االأخرِى  الدول  الدرا�سية مع  املتطلباِت  وملقارنِة 
الدول. فعلى �سبيل املثال، يف اململكة املتحدة ُتخ�س�س )120( مائة وع�سرون نقطة معتمدة كمقيا�س لنواجت التعلم للتعبري عن 
ِط امل�ستوى يف ال�سنة الدرا�سية الواحدة يف مرحلة البكالوريو�س. ويف النظاِم االأوروبِي الذي  كمية التعلم املتوقع لطالب متو�سِّ
يعتمد على معادلة ال�ساعات ُتخ�س�س )60( �ستون �ساعة معتمدة للتعبري عما ي�ساوي �َسَنة درا�سيَّة كاملة.  ونظام الرتقيم يف 
الواليات املتحدة االأمريكية م�سابه لذلك امل�ستخدم باململكة العربية ال�سعودية حيث ت�ُحت�سب عادة )30( ثالثون �ساعة معتمدة 

لل�سنة الدرا�سية الواحدة يف امل�ستوى اجلامعي بنظام التفرغ الكلي.

الزمنية  الفرتاِت  من  بداًل  وق��درات  مهاراٍت  �سكل  على  التعلم  نواجت  عن  بالتعبري  العامل  كل  يف  متزايد  اهتمام  وهناك 
للدرا�سِة، ومرونة اأكرث يف احت�ساب ال�ساعات املحولة واالعرتاف بالتعلم ال�سابق. وهذه التوجهات منطقية ويتم دعمها. اإال 
اأن االآليات الالزمة لتطبيق هذه التوجهات على �سكل نظام �سامل مل يتم تطويرها ب�سكل كاٍف بعد لتحّل حمّل االعتماد على 
ال�ساعات املعتمدة اأو �سنوات الدرا�سة. وبناًء على ذلك، ال يزال و�سف متطلبات احل�سول على �سهادات علمية معينة يت�سمن 
اأن تتم عمليات مراجعة الزمالء  الرجوع اإىل عدد ال�ساعات املعتمدة و عدد �سنوات الدرا�سة املتوقعة عادة. و من املطلوب 
من خالل مراجعني م�ستقلني ملراقبة الربامج وحت�سيل الطلبة، وذلك للتحقق من احلكم على م�ستويات )معايري( حت�سيل 

الطلبة.
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اأو النقاط املعتمدة املح�سوبة( التي حتمل نف�س  و قد يختلف طول برامج درجة البكالوريو�س )وعدد ال�ساعات املعتمدة 
امل�سميات اأو م�سميات م�سابهة. فعلى �سبيل املثال، فاإن الربنامج الذي يوؤدي اإىل احل�سول على درجة البكالوريو�س قد يكون 
اأربع اأو خم�س )اأو حتى �ِستَّ �َسَنواٍت( اعتمادًا على  كميِة التَعلم املتوّقعة. يف حني جند اأن فرتة مماثلة ِمن الدرا�سِة يف برامج 
اأخرى قد توؤدي اإىل احل�سول على درجة البكالوريو�س واملاج�ستري، وهذا يكون فقط عندما تكون حمتويات درجة املاج�ستري 
قد در�ست بامل�ستوى املتقدم املطلوب لتلك الدرجة. فم�سمى الدرجة العلمية مبني على م�ستوى اأَو تعقيد التعلم، ال على الفرتة 

الزمنية فقط.

وغالبًا ما تت�سمن برامج التعليم العايل يف احلقول املهنية فرتات عمل ميداين اأو تدريب عملي. وميكن يف هذه احلالة 
تخ�سي�س �ساعات درا�سية معتمدة لها. و على كٍل، فاإن عدد ال�ساعات املعتمدة املحدد يجب اأن يكون مربرًا من حيث عالقته 

بنواجت تعلم الطلبة املتوقعة من تلك التجربة.

2-3- جمالت نواجت التعلم:
ـف الإطار العام للموؤهالت اأنواَع التعلم املتوقعة ِمن الطالِب يف اأربعة جمالت، و ي�سف نواجت التعلم  ُي�سنِّ

يف ُكّل م�ستوًى بكل جمموعة منها.   وهذه املجالت هي:

املعرفة: القدرة على ا�سرتجاع املعلوماِت وفهمها وتقدميها، والتي ت�سمل:��
- معرفة حقائَق معينة،

- معرفة مفاهيَم و اأ�س�س و نظرياٍت حمددة،
- معرفة اإجراءاٍت معينة.

، وت�سمل القدرة على: املهارات الإدراكية��
- تطبيق االإدراك املفاهيمي للمفاهيم، واملبادئ، و النظريات،

- تطبيق االأ�ساليب املت�سمنة يف التفكري الناقد و احلل االإبداعي للم�سكالت، �سواء كان ذلك بناًء على طلٍب من 
االآخرين اأم عند مواجهة مواقف جديدة وغري متوقعة،

- درا�سة املوا�سيع وامل�سكالت يف جمال درا�سي با�ستخدام جمموعة من امل�سادر املتنوعة، وا�ستخال�س ا�ستنتاجات 
�سحيحة.
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، و ت�سمل القدرة على: مهارات التعامل مع الآخرين و حتمل امل�سوؤولية��
ُّ�ل م�سوؤولية تعلمهم الذاتي، و اال�ستمرار يف التطوير ال�سخ�سي واملهني. - حتم�

- العمل يف جمموعة ب�سكل فعال، وممار�سة القيادة عند احلاجِة.
ُف مب�سوؤولية يف العالقاِت ال�سخ�سيِة واملهنية. رُّ - الَت�سَ

- الت�سرف ب�سكل اأخالقي، وااللتزام بالقيم االأخالقية العالية على النطاق ال�سخ�سي واالجتماعي.

مهارات التوا�سل، وتقنية املعلومات، واملهارات العددية، و ت�سمل القدرة على:��
ال. - التوا�سل ال�سفهيِّ والكتابي ب�سكٍل فعَّ
- ا�ستخدام تقنيِة االت�ساالِت واملعلوماِت.

- ا�ستخدام االأ�ساليب احل�سابية واالإح�سائّيِة االأ�سا�سية.
وت�سمل الرباعة البدنية، وهي املجال اخلام�س الذي ينطبق على بع�س الربامج فقط.  املهارات احلركية النف�سية: ��
وُتعد هذه املهارات ذات اأهمية عالية  يف بع�س احلقول الدرا�سية. فعلى �سبيل املثال، فاإن املهارات احلركية النف�سية 

مطلوبة   مب�ستوى عاٍل جدًا لكل من اجلراحني و الفنانني و املو�سيقيني.
وحيث اإن هذه املهارات احلركية النف�سية تنطبق على حقول درا�سية معينة فقط، وتختلف طبيعتها ب�سكل كبري، 
فاإن نواجت التعلم يف هذا املجال مل يتم و�سفها يف نواجت التعلم لكل م�ستوى يف اإطار املوؤهالت للتعليم العايل. وعلى 
كٍل، فعندما تكون املهارات احلركية النف�سية ذات اأهمية للتخ�س�س الدرا�سي يجب و�سف م�ستويات االأداء، مع حتديد 

اأ�ساليب التعليم املقرتنة بها، و اأ�ساليب تقييمها يف تو�سيف الربنامج واملقررات.

2-4- ا�ستخدام املجالت يف تخطيط الربنامج وتقييم الطلبة:
الربامج،  اأخذها يف العتبار عند تخطيط  املجالت، يجب  با�ستخدام هذه  نقاط مهمة خا�سة  هناك 

وعند تقييم تعلم الطلبة:

1- ترتبط نواجت التعلم املُدرجة حتت املجالني االأول�نّي – املعرفة، واملهارات االإدراكية – ارتباطًا وثيقًا بالوظيفة، اأو املجال 
واملهارة  املعرفة  م�ستوى  للموؤهالت  الوطني  االإطار  وي�سف  لدرا�سته.  الطالِب  اإع��داُد  يتمُّ  الذي  املهني  اأو  التخ�س�سي 
املتوقع ب�سكل عام ميكن تطبيقه يف اأي تخ�س�س. ولكن عند تخطيط الربنامج، من ال�سروري حتديد املعارف ومهارات 
اال�ستفادة من جمموعة  على  القدرَة  املتوقعُة  النواجُت  وت�سمل  الدرا�سي.   التخ�س�س  هذا  املتوق�ّعة يف  اخلا�سة  التفكري 
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وا�سعة من م�سادر املعلومات عند اإجراء الدرا�سات املت�سلة مبجال تخ�س�سات الطالب الدرا�سية اأو املهنية، والتاأكد من 
م�سداقيتها، والتو�سل اإىل ا�ستنتاجات �سحيحة. ويف الربامج املت�سلة باملهارات احلركية النف�سية، ينبغي حتديد تلك 

املهارات اخلا�سة املطلوبة من اخلريجني.

2- يعترب املجاالن الثالث والرابع – مهارات التعامل مع االآخرين وحتمل امل�سوؤولية، ومهارات التوا�سل، وتقنية املعلومات، 
واملهارات العددية - قدرات عامة يجب اأن ُتطّور لدى جميع الطلبة يف كافة احلقول الدرا�سية، بغ�س النظر عن التخ�س�س 
)بالرغم من اإمكانية كونها مهمة، واإمكانية اإعطائها اأهمية خا�سة يف بع�س التخ�س�سات(. و ميكن تنمية هذه القدرات 
من خالل مقررات درا�سية م�سممة لهذا الغر�س، اأو من خالل دجمها يف عدد من املقررات خالل الربنامج. وعلى كل، 
ممت خ�سي�سًا لذلك،  فاإنه يجب اأي�سًا اأن تعّزز هذه املهارات واأن متتد اإىل  �ست هذه املهارات يف مقررات �سُ فاإذا درِّ
املقررات االأخرى يف الربنامج. وبناًء على ذلك،  فاإن االإ�سهامات يف تطوير هذه القدرات يتم عادة دجمها بطرق منا�سبة 

يف عمليات التعليم والتعلم ويف حمكات التقييم، وذلك يف كافة املقررات الدرا�سية.

3- يف الربامج التي تركز على جوانب تتعلق مبهارات التوا�سل، وتقنية املعلومات، واملهارات العددية - كما هو احلال على 
�سبيِل املثال يف برامج اللغات، اأو الريا�سيات، اأو االإح�ساء، اأو تقنية املعلومات- تكون م�ستويات التح�سيل املتوق�َّعة يف تلك 
املعارف واملهارات اأعلى ب�سكل كبري مما يف برامج التخ�س�سات االأخرى. و يف مثل هذه الربامج، ي�ُدرج هذا التعلم املتوقع 

االأكرث تقدمًا وتخ�س�سًا �سمَن جماالت املعارف اأو املهارات االإدراكية.

4- اإن الهدف االأ�سا�سي املرجو من حتديد جماالت التعلم على النحو املتقدم و�سفه هو اأن اخلريجني لن تقت�سر قدراتهم 
على اأداء االأ�سياء التي مت حتديدها فقط، بل اإنهم �سيقومون بها يف حياتهم ال�سخ�سية واملهنية ب�سكٍل تلقائي، متى ما كان 

ذلك منا�سبًا. و هناك مرتتبات ملا �سبق على اإ�سرتاتيجيات التدري�س، وعلى تقييم الطلبة، وتقومي الربامج التعليمية. 

2-5- �سروط التعلم للمجالت املختلفة: 
هناك فروق �سا�سعة يف الطريقة التي يتم فيها التعلم يف املجاالت املختلفة. فعلى �سبيل املثال، ي�سرتجع الطلبة املعلومات 
بطريقة خمتلفة عن الطريقة التي تت��سكل بها  اجتاهاتهم، ويتعلمون كيفية  تطبيق املهارات االإدراكية يف حل امل�سكالت بطريقة 
خمتلفة كذلك.  وهذا يعني اأننا اإذا اأردنا حتقيق نواجت التعلم يف املجاالت املختلفة للتعلم، فاإن علينا ا�ستخدام اإ�سرتاتيجيات 
تعليم متنوعة بحيث يكون كل نوع منها مالئمًا للنوع املُ�ستهَدف من التعلم. و ُي�ستخدم م�سطلح »�سروط التعلم« لو�سف بع�س 

اأهم متطلبات التدري�س الفعال املعروفة، وذلك يف كل جمال من جماالت التعلم، كما هو مو�سح فيما ياأتي:
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اكت�ساب املعرفة: 
تت�سمن ال�سروط تقدمي نظرة �ساملة تكون مبثابة املُنظ�ِّم املتقّدم للمعلومات التي �سيتم تعلمها. وينبغي اأن تربط املعلومات 
اجلديدة  املعلومات  اكت�ساب  على  �سي�ساعد  مما  الطالب،  لدى  م�سبقًا  املكت�سبة  وباملعرفة  ال�ساملة،  النظرة  بهذه  احلديثة 
وتذكرها. وهي ت�سبه اإىل حد ما تاأ�سي�س نظام اأر�سفة عقلّي، يتم و�سع املعلومات اجلديدة فيه. ويجب اأن ت�ُجرى املراجعات 

الدورية للمعلومات اجلديدة ولعالقتها باالأفكار االأ�سا�سية املنظ�ِّمة املوجودة يف املنظ�ِّم املتقّدم.

تطوير املهارات الإدراكية: 
تت�سمن ال�سروُط تقدمَي مفاهيم ومبادئ نظرية، واأ�ساليب للتحليل جديدة، واأكرث تقدمًا، ب�سكل متدرج وم�ستمر، للتاأكد 
من اأنها مفهومة ب�سكل كامل، وَجْعَل الطالب ميار�سونها با�ستخدامها يف حتليل املواقف وحل امل�سكالت.  ويجب اأن ت�سمل هذه 
املمار�سات كاًلً من املهارة يف ا�ستخدام مهاراِت اإدراك معينة عندما ُيطلب ذلك، وحتديد اأدوات التحليل املالئمة للق�سايا 
وامل�سكالت اجلديدة وغري املتوقعة. كما ينبعي اأن ُت�ستخدم املهارات يف مواقف متنوعة، ت�سمل مواقف �سبيهة للمواقف املُتوقع 
اأن يواجهها الطلبة م�ستقباًل، حتى ي�سهل عليهم عملية نقل التعلم وا�ستخدامه يف املواقف املختلفة عندما يكون ذلك مالئمًا.

تطوير مهارات التعامل مع الآخرين وحتمل امل�سوؤولية: 
تت�سمن هذه جمموعة من املعارف، واالجتاهات، والعادات ال�سلوكية التي ُي�وؤمل اأن توؤثر على ما يفعله الطالب، لي�س فقط 
يف الربنامج ولكن يف حياتهم بعد ذلك. و ينبغي اأن ت�ُتاح الفر�س للطلبة لتطبيق مهاراتهم، وحت�سينها، يف جمال امل�ساركات 
اجلماعية، والقيادة، وحتمل امل�سوؤولية ال�سخ�سية واالجتماعية، مبا يف ذلك ال�سلوك االأخالقي، والرغبة يف القيام بالتعلم 
وتقدمي  االأداء،  يف  التفكري  مع  املنا�سبة،  اجلماعية  االأن�سطة  يف  امل�ساركة  عادة  االإ�سرتاتيجيات  وتتطلب  الذات.  من  النابع 
احلاالت. وميكن  لدرا�سات  والتحليالت  املحاكاة  ت�سمل  وقد  املهارات،  هذه  تطوير  دعم  بهدف  للطلبة،  وامل�ساعدة  االإر�ساد 
لالجتاهات اأن تتاأثر ب�سكل كبري بوجهات نظر واأعمال االأ�سخا�س الذين يحرتمهم ويقدرهم الطلبة، اأكرث من تاأثرها مبجرد 

القواعد اأو التعليمات املوجهة للت�سرف بطرق حمددة.  

تطوير مهارات التوا�سل، وتقنية املعلومات، واملهارات العددية: 
تت�سابه �سروط التعلم لهذه املهارات مع تلك املطلوبة للمهارات االإدراكية، ولكنها ت�سمل اأي�سًا  اكت�ساب املعارف والعادات 
ال�سلوكية. واملطلوب عادة هو التقدمي املتدرج للمهارات والقدرات عرب الزمن، مع ممار�سة تطبيقها على مواقف متعددة، 
الربنامج من خالل  املهارات يف  هذه  تطوير  املهارات. وميكن  هذه  لتح�سني  م�ستمر  ب�سكل  وامل�ساعدة  االإر�ساد  تقدمي  ومع 
مقررات ُم�سممة خ�سي�سًا لذلك، اأو من خالل دجمها يف مقررات اأخرى حيث يكون لها اأهمية خا�سة. و على كل، فاإنه من 
اأنها ت�ُطبَّق عندما  اأن يتم تعزيز هذه املهارات يف املقررات االأخرى بالربنامج كله، للتاأكد من  املهم جدًا يف كلتا احلالتني 

يكون ذلك منا�سبًا. 
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 تطوير املهارات احلركية النف�سية: 
االأداء، والتي  النف�سية من خالل املمار�سة. ومن ال�سروري توفري تغذية راجعة عن جودة  يتم تطوير املهارات احلركية 
تتحقق عن طريق املالحظات الذاتية للطلبة من جانب، وعن طريق املعلم من جانب اآخر. وت�ُ�سقل املهارات ب�سكل متدرج 
وُت�سبح متطورة مع مرور الوقت. كما ت�سبح املهارات االأ�سا�سية اآلية بالتدريج، بحيث ي�ستطيع املتعلم اأن ُيرك�ِّ�ز انتباهه على 

التطبيق املتقدم واالأكرث دقة للمهارات املنا�سبة للمواقف املختلفة. 

التدري�س،  التعلم مفهومٌة لدى هيئة  االأنواع املختلفة من نواجت  ال�سرورية لتطوير  ال�سروط  اأّن  التاأكد من  يتم  اأن  ويجب 
من  مهمًا  جزءًا  ذلك  ويعترب  با�ستمرار.  م  ت�ُقوَّ االإ�سرتاتيجيات  تلك  فاعلية  واأن  والربامج،  الدرا�سية  املقررات  يف  ومطب�َّقة 

النظام الداخلي ل�سمان اجلودة يف موؤ�س�سات التعليم العايل.

3- قضايا وعالقات
3-1 العالقة بني التعليم العايل والتعليِم والتدريب الفني واملهنِي:

تعتمد الربامج يف التدريب الفني واملهني ب�سكل كبري على الكفايات التي ت�ستق مبا�سرة من املتطلبات الوظيفية حلرف اأو 
مهن معينة. وتعتمد برامج التعليم العايل اإىل حد كبري على البحث وتنمية املعرفة القابلة للتعميم يف التخ�س�س الدرا�سي، 

وتطبيق هذه املعرفة النظرية والعملية يف البحِث واملمار�سِة املهنية. 

وعلى كل فهناك جوانب ت�سابه. ففي كٍل من القطاعني هناك  كم كبري من املعارف، ومن املتوقع اأن ينمي الطالب قدراتهم 
على التفكري وحل امل�سكالت، و�سفاتهم ال�سخ�سية املتعلقة بتحمل امل�سوؤولية  واالأخالق والقدرة على التعلم امل�ستمر.  

وينبغي اأن تكون طبيعة التعلم والتعليم يف القطاعني مفهومة بو�سوح، بحيث ميكن االحتفاظ بجوانب قوتها اخلا�سة يف 
الربامج التي يتم تقدميها. ومن املهم اأي�سًا التنبه اإىل اأن الربامج يف نف�س التخ�س�سات يف القطاعني قد تت�سمن الكثري من 
املواد املت�سابهة. وعلى ذلك، يجب اأن ي�ُوؤخذ يف االعتبار احت�ساُب ال�ساعات املعتمدة للطالب الذين يدر�سون يف قطاع منهما 
ويوّدون متابعة درا�ستهم يف القطاع االآخر، اأو اإعفاوؤهم من متطلبات الربنامج، وذلك للدرا�سات املتكاف�ِئة بدرجة عالية والتي 
ُدر�ست فعليًا. وقد يكون من ال�سروري تقدمي دعم انتقايل منا�سب، على �سبيل املثال من خالل مقررات التج�سري التي تربط 

بينهما، اأو االإر�ساد، اأو الدرو�س امل�ساعدة للطالب الذين قاموا بالتحويل. 
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وتتداخل م�ستويات املوؤهالت يف التدريب الفني والتعليم العايل، وهناك اأ�سماء مت�سابهة م�ستخدمة لكل من القطاعني. 
و من ال�سروري التمييز بني االأ�سماء امل�ستخدمة بو�سوح لوجود فروق كبرية يف طبيعة الدرا�سات، وحلاجة املجتمع للتعرف 

ب�سكل دقيق على ما تعلمه الطالب وما ي�ستطيعون القيام به. 

ولتو�سيح هذا الفرق، فينبغي اأن ي�ساَف اإىل م�سمياِت املوؤهالت امل�ستخدمة يف التدريب الفني القطاُع الفني الذي ت�ُقّدم فيه.

وللتاأكد من اأن الفرق بني التعليم الفني والعايل قد روعي يف م�سميات املوؤهالت، فاإنه ال ينبغي ا�ستخدام كلمة » فنّي« يف 
م�سميات موؤهالت التعليم العايل. 

3-2- التوّقعات عند اللتحاِق بالتعليم العايل:
ي�ستند االإطار الوطني للموؤهالت على فر�سيِة اأن الطلبة الذين يلتحقون بالتعليم العايل قد اجتازوا برناجمًا كاماًل ِمن 
التعليِم الثانوِي، واكت�سبوا املعارف واملهارات التي متكنهم من امل�ساركة ب�سكل فعاٍل يف التخ�س�سات التي يختارونها يف التعليم 
العايل. وهذه اخللفية املفرت�سة ت�سمل القدرة على التوا�سل �سفهيًا و كتابيًاً باللغِة امل�ستخدمة يف التعليم، والقدرة على التفكري 
َة املكت�سبِة ِمن درا�سِة املجاالِت ذات العالقِة بالتخ�س�س الذي يدر�سونه، والقدرة  ، وتطبيق املعرفِة واملهاراِت االإدراكيَّ االإبداعيِّ
بالدرا�سة يف جماالت  �سابقة خا�سة  متطلبات  اأيَّ  اأي�سًا  ت�سمل  كما  الذاتي.  تعلمهِم  ِة  م�سوؤوليَّ با�ستقالل وحتمل  العمِل  على 
بربامج  مبا�سرًة  يلتحقوا  اأن  املتوقع  بامل�ستوى  بجدارة  املتطلباِت  هذه  ي�ستوفون  الذين  للطلبة  وميكن  املختلفة.  التخ�س�س 

حة يف هذا االإطار. التعليم العايل املو�سّ

ممت ل�سمان اكت�سابهم للمهارات اللغوية، والدرا�سية،  وقد يحتاج بع�ُس الطلبة اإىل اإكمال درا�ساٍت حت�سريية اأو تاأ�سي�سيٍة �سُ
واخللفية العلمية املطلوبة التي متكنهم من النجاح يف برامج ما فوق الثانوي. واإذا كانت هناك حاجة ملثل هذه الدرا�سات 
�ساعاٍت  اأي  و ال حتت�سب  ولي�ست جزءًا منها.  الثانوي  التعليم ما فوق  �سابقة لربامج  تكون يف مرحلة  اأن  التاأ�سي�سية، فالبد 
ِة �سمن ال�ساعات املطلوبة للح�سول على الدرجات العلمية ملا فوق  معتمدة خم�س�سة لهذه الدرا�ساِت التح�سريية اأو التاأ�سي�سيَّ

التعليم الثانوي.

ويف حاالٍت اأخرى رمبا يكمل بع�س الطلبة ِدرا�ساٍت متقّدمًة بعد م�ستوى ال�َسَنِة الثانية ع�سر ِمن املدر�سِة )امل�ستوى الثانوي( 
والذي ميكن ملوؤ�س�ساِت التعليم العايل اأن تقبله كمعادل جلزء من براجِمها االأكادميِية.  ويحدث هذا عادة من خالل برامج 
م بالتعاون مع موؤ�س�سات التعليم العايل، اأو من خالل اإمتام الطالب جلزٍء من  م خ�سي�سًا لهذا الغر�س، و ت�ُقدَّ مكافئة ت�ُ�سمَّ
ُّب اأن ُي�طلب من الطلبة اإعادُة درا�سة مواد �سبق لهم درا�ستها  مه موؤ�س�سٌة اأخرى للتعليم ما بعد الثانوي. ولَتَجن� برنامج تقدِّ
بامل�ستوى املنا�سب، فاإنه من املمكن للطلبة الذين اأكملوا مثل هذه الربامج اأن ُيقبلوا يف مرحلة متقدمة من الربنامج، و اأن 

حُتت�سب ال�ساعات املعتمدة للمقررات املماثلة التي �سبق لهم اجتيازها عندما ميكن اإثبات ذلك ب�سكل موؤكد. 
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3-3- العرتاف بالتعلم ال�سابق:  
يف معظم احلاالت يبداأ الطلبة درا�ست�َهم اجلامعية بعد اإمتام املرحلة الثانوية مبا�سرة، ويلتحقون بالربامج ب�سكل كامل يف 

موؤ�س�سات التعليم العايل، وتكون هذه الربامج متوافقة مع امل�ستويات وال�ساعات املعتمدة املو�سوفة يف االإطار. 

ًة من خالل اأنظمة تعليٍم غري ر�سمية اأو من خالِل التوظيف، اأو  ر الطلبة معارف و مهاراٍت مهمَّ و يف حاالت اأخرى قد يطوِّ
يكونوا قد اأخذوا درا�سات اإ�سافية اأعلى من التعليم االأ�سا�سيِّ يف اإطار التدريب الفنيِّ اأو يف موؤ�س�سات اأخرى للتعليم العايل. 

و ال ينبغي اأن ُيطلب من الطالب اإعادة تعلم ما �سبق اأن تعلموه، اأو تكرار عمٍل �سبق اأن اأكملوه بنجاح يف مكان اآخر.  وينبغي 
اأن ُيو�سعوا يف م�ستوًى درا�سي متقدم اإذا ثبت باأن لديهم املعارف واملهارات املت�سلة مبجاالتهم الدرا�سية املعنية التي تعادل 
حة يف اإطار املوؤهالت.  وينبغي اأن ُي�سمح لهم باال�ستمرار يف متابعة درا�ساتهم بطريقٍة مرنٍة.   اإىل حد كبري نواجت التعلم املو�سّ
ومن ناحية اأخرى، فاإنه ال يفيد الطلبة كثريًا اأن ُي�سمح لهم بااللتحاق مبراحل درا�سية متقدمة دون اأن تتوفر لديهم اخللفية 
العلمية املنا�سبة لها.  ومن املهم اأي�سا اأنه اإذا كانت املوؤ�س�سات التعليمية قد حددت �سماٍت و خ�سائ�س معينة يف الطلبة، تعك�س 

ر�سالتها و اأهدافها، اأن تتيح للطلبة املقبولني يف م�ستويات متقدمة الوقَت الكايَف الكت�ساب تلك ال�سمات و اخل�سائ�س.  

و يجب اأن تطّور املوؤ�س�سات التعليمية �سيا�ساٍت واإجراءاٍت لتقومي اخللفية العلمية للطلبة الذين  ميكن اأن يلتحقوا بامل�ستويات 
م االإر�ساَد والتوجيَه الأولئك الطلبة املقبولني بهذه الطريقة.   املتقدمة لنيل �سهادات اأكادميية. كما اأنه من ال�سروري اأن ت�ُقدِّ
كما ينبغي اأن تراقب املوؤ�س�ساُت التعليمية اأداَء هوؤالء الطالب، واأن تقوم بتعديل تلك االإجراءات واملحكات كلما دعت احلاجة 

اإىل ذلك.

اأن ُتوكل للموؤ�س�سة التعليمية، التي يرغب الطالب يف الت�سجيل فيها، م�سوؤوليُة حتديد االأهلية للقبول يف الربامج  ويجب 
وعدد ما يحت�سب من ال�ساعات املعتمدة التي در�ست �سابقًا. ولكن هناك اإر�سادات عامة:

اأ - يتوقع الطلبة املتقدمون للتعليم العايل، ممن اأمتوا مقررات يف موؤ�س�سة تعليم عاٍل اأخرى ذات م�ستوى جيد، اأن ت�ُحت�سب 
لهم جميع ال�ساعات املعتمدة لتلك املقررات التي تعادل ب�سكل كبري املقرراِت باملوؤ�س�سة التي يتقدمون لها.

اأكملوا )60( �ستني �ساعًة معتمدًة من مقررات الدبلوم الفني يف كلية  ب- يتوقع الطلبُة املتقدمون للتعليم العايل، ممن 
تقنية اأو معهٍد فني عاٍل، اأن ت�ُحت�سب لهم )30( ثالثون �ساعًة درا�سيًة معتمدًة لتلك املقررات التي تعادل ب�سكل كبري 
املقرراِت بالربنامج الدرا�سي للكلية اأو اجلامعة املتقدمني لها. وتعتمد زيادة اأو نق�سان عدد هذه ال�ساعات املعتمدة 
على  حمتوى املقررات املعنية. وقد يكون من ال�سروري، يف اأي من هاتني احلالتني، اأن توؤخذ يف احل�سبان الربامُج 

االنتقالية اخلا�سة يف جماالت الدرا�سة، التي تعترب متطلبًا �سابقًا لدرا�سات اأعلى يف جمال الدرا�سة املطلوب.
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3-4- العالقة بني املتطلباِت الأكادمييِة واملتطلبات املهنية:
هناك فرق وا�سح بني الربامج االأكادمييَة التي ُترّك�ُز على البحِث ونقل املعرفِة يف املجاالت التي ال ترتبط مبا�سرة بالوظائِف 
املهنية، وتلك الربامج االأخرى التي ُت�سمم لَتزويد الطالِب مب�ستويات عاليِة من املعارف واملهاراِت التي تتطلبها وظائف مهنية 

معينة.  

وهذان النوعان من الربامج لي�سا منف�سلني متامًا؛  فالدرا�سات االأكادميية َيِجُب اأَْن ُتُطّوَر القدرات التي �َسَتكوُن ذاَت قيمٍة 
َفْهمًا �ساماًل للبحِث واملعرفِة النظريِة يف املجال  َتت�سّمَن  اأَْن  َيِجُب  اأن الربامج املهنية  يف التوظيِف ويف احلياة العاديِة، كما 
�سي ويف املجاالِت االأخرى ذاِت العالقة، و يجب اأن تنمي القدرة العامة على التفكري و القدرة على حل امل�سكالت التي  التخ�سُّ
ميكن تطبيُقها يف اأّي موقف.  وعلى كٍل،  فاإن هناك فرقًا بني النوعني من الربامج من حيث الرتكيز الذي ينبغي اأن ينعك�س 

ل للربامج ويف م�سمى الدرجات العلمية.  على املحتوى املف�سَّ

ولهذا التمييز بني الربامج اأهميُة خا�سة للربامج التي توؤدي اإىل ت�سجيل خريجيها كمرخ�َّ�سني للممار�سة املهنية.

و اإمتاُم برنامج يف التعليم العايل يف موؤ�س�سِة معتمدٍة ومنُح درجٍة علميٍة معينٍة يعطي اخلريج عادًة احلقَّ يف مزاولة مهنة 
معينة.  ومن ثم، فاإنه من املهم اأن ناأخذ يف االعتبار لي�س فقط م�ستوى املعرفِة واملهارِة التى تعَمد الربامُج اإىل تطويرها، 
بل اأي�سًا املعرفة واملهارة اخلا�سة ال�سرورية للمهن التي يتم اإعداد الطلبة لها. وَيت�سّمُن هذا كاًل مما هو متعارف عليه يف 

الربامِج املناظرة يف البلداِن االأخرى، واأّي متطلبات منا�سبة للمملكة العربية ال�سعودية.

وقد مت  االأكادميية.   الدرجات  للمهارات جلميع  العامة  واملتطلبات  للم�ستويات  االأ�س�َس  للموؤهالت  الوطنّي  االإطاُر  وي�سع 
ِة الالزمة ملمار�سة الوظائف املهنية املُْخ�َتِلفة. ويجب اأن ت�قوم  املوؤ�س�سات  ال�سروع يف و�سع متطلبات املعارف واملهارات اخلا�سّ
التعليمية مب�سوؤولياتها من خالل تطويِرها لرباجمها واإجراءاِت التقومي لديها للتاأكد من ا�ستيفاء متطلبات املمار�سة املهنية، 

و�سوف تت�سمن حمكاُت االعتماد التحقَق من منا�سبة هذه االإجراءات.

مة من املنظمات املهنية:  3-5- الربامج والدرجات العلمية املقدَّ
ت�َمنح بع�ُس املنظمات املهنية، التي مقّرها بدول اأخرى، اعرتافًا باخلربة املهنية اأو التدريب املتخ�س�س يحمل م�سّميات 
مثل »�سهادة متو�سطة« اأو »�سهادة« اأو »دبلوم« اأو »ع�سو« اأو »جُماز« اأو »زميل« )وهذه امل�سميات جمرد اأمثلة وال ت�سكل قائمة 
كاملة(. ويتم اأحيانًا اإجراء التدريب، الذي يوؤدي لتلك ال�سهادات، داخل اململكة العربية ال�سعودية. كما ت�َمنح بع�س ال�سركات 
يف  واملهارة  اخلربة  باكت�ساب  لالعرتاف  وذلك  م�سابهٍة،  اعرتاٍف  واأ�سكاَل  برامَج  اأحيانًا  االآيل  احلا�سب  جمال  يف  العاملة 

ا�ستخدام اأنظمتهما. 
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مة، والبع�س ِمْنها يحظى بتقدير كبري.  ولكن اأغلبها ال ت�ُعترب �سهاداٍت اأكادميية،  وهذه االأنواع من الربامج مُيكُن اأَْن تكون قيِّ
و هي لي�ست جزءًا من هذا االإطار الوطني للموؤهالت.  )على الرغم من اأن املوؤ�س�سة التعليمية قد تعرتف مبثل هذه االأعمال، 
مت بامل�ستوى املطلوب، وحق�قت نواجت  وتعتربها �ساعاٍت معتمدة حُتت�سب يف موؤهالت التعليم العايل ب�سرط اأن تكون قد ُق��دِِّّ

، بامل�ستويات – املعايري- املطلوبة(. التعلم املرجوة لربنامج التعليم العايل املعنيِّ

3-6- نقاط التخرج التي تتو�سط الربامج الأكادميية الطويلة:
اأ�سا�سًا  م  ُت�قدِّ واأن  امل�ستوى،  بذلك  اخلا�سة  واملهارات  املعارف  حتقيق  اإىل  م�ستوى  بكل  الدرا�سات  ت��وؤدي  اأن  يجب 
للدرا�سات الالحقة مب�ستوياٍت اأعلى. وعندما مُتنح �سهادة تخّرج، على �سبيل املثال بامل�ستوى الثاين )دبلوم(، فمن املهم 
اأن ُتعترب هذه موؤهاًل معرتفًا به وم�ستقاًل بذاته، واأن يكون لدى الطلبة يف هذه املرحلة املعارُف املهمة واملهارات التي ت�ساعد 
على التوظيف. والربنامج الذي ُي�سمم الإحدى هذه ال�سهادات قد يكون لديه توجه نحو الناحية العملية اأكرث من التوجه 
املوجود يف ال�سنتني الدرا�سيتني االأول�َيني يف برنامج اأطول، حيث ال ُت�ستخدم يف الربنامج التقليدي هذا نقطة تخرج تتو�سط 
الربنامج، ويقت�سر الهدف االأ�سا�سي من الدرا�سة بال�سنوات االأوىل فيه على تزويد الطلبة باخللفيات االأ�سا�سية الالزمة 

للدرا�سة يف ال�سنوات الالحقة.

م �سل�سلة مت�سقة  اإن املبداأَ املعمول به يف االإطار الوطني للموؤهالت هو اأن اأيَّ برنامج يوؤدي للح�سول على �سهادٍةِ َيِجُب اأَْن يق�دِّ
ومرتابطة ِمن االأن�سطة امل�سممة  لَتطوير جمموعَة حمددة من القدراِت التي ينبغي على اخلريجني اكت�سابها. فالربنامج لي�س 
اأكمَل ال�سنتني االأوليني فقط من  َمْنُح درجِة الدبلوم لطالٍب  جمرد تراكٍم لل�ساعات املعتمدة. ولذلك، فاإنه لي�س من املقبول 
�َسَهاَدة البكالوريو�س، اأَو منُح درجِة الدبلوم العايل لطالٍب التحق بربنامج ماج�ستري وف�سل يف اإكماِل املتطلباِت الدرا�سيِة لهذا 

ممت اأ�سا�سًا بحيث يكون بها نقاط تخرج بتلك املراحل. الربنامج بنجاح، اإال اإذا كانت مكونات الربنامج قد �سُ

ليتحّول  برنامٌج ملنح �سهادة جامعية متو�سطة  ي�ُمّدد  كاأن  اأطول،  لي�سبح برناجمًا  برنامٌج ق�سرٌي  ُمّدد  اإذا  و�سبيه بذلك 
لتطويِر  به منا�سبًا  االأن�سطة  وت�سل�سل  تكوَن مكونات�ُه  اأن  الربنامج ككل ل�سمان  ُيراَجع  اأن  بكالوريو�س، فهنا يجب  اإىل درجة 
املعرفِة واملهاراِت االأكرِث تقدمًا، والتي يتطلبها امل�ستوى اجلديد. ولي�س من املنا�سب االكتفاء مبجرد اإ�سافة مكونات جديدة 

اإىل الربنامِج االأ�سلِي دون ُمَراَجَعٍة لبنية الربنامج.

وقد يحدث اأحيانًا اأن يكون هناك طالب قد اجتازوا بنجاح املراحل االأوىل من برنامج لل�سهادة اجلامعية، ومل يتمكنوا 
منا�سبة  طريقة  اإيجاد  يف  املرونة  بع�س  هناك  تكون  اأن  ميكن  احلالة  هذه  ففي  كله.  الربنامج  اإمت��ام  من  خمتلفة  الأ�سباب 
لالعرتاف بالدرا�سة التي اأكملوها، �سريطة اأن ال ينق�س ذلك من قانونيِة املوؤهِل االأقِل املعتمد. وقد يكون من املمكن ت�سميم 
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مقرر اأو مقررات جت�سري من �ساأنها اأن توفر العنا�سر املفقودة يف الربنامج الق�سري. بيد اأن هذا ال ميكن اأن يتم اإال اإذا مت 
اعتماد اإجراءات التج�سري من ال�سلطات املعنية داخل املوؤ�س�سة التعليمية، بعد التاأكد من اأن كل نواجت التعلم ال�سرورية املطلوبة 

للموؤهل املعني قد اأدرجت.  

3-7- معادلة ال�سهادات العلمية عامليًا:
   )benchmarks(املرجعية )يعترب االعرتاف بتعادل امل�ستويات )املعايري( املحليِة مع  معايري املقارنة )اأو املقاي�سة

العاملية مهمًا ، وميكن  اأن ُت�ستخدم متطلباُت احل�سول على الدرجة العلمية كدليٍل مفيٍد لتحقيق املعاَدلة.

وي�ستهدف هذا االإطار اأن تكون درجات البكالوريو�س التي ي�ستغرق احل�سول عليها اأربع �سنوات يف اململكة العربية ال�سعودية 
البكالوريو�س مع مرتبة  لدرجة  و  العربي،  العامل  االأخرى من  الدول  البكالوريو�س يف  لدرجات  معاِدلٌة  اأنها  بها على  معرتفًا 
ال�سرف يف اململكة املتحدة، اأو لدرجات البكالوريو�س يف اأمريكا ال�سمالية.  ومن املهم اأن ال توؤدي درجات البكالوريو�س فقط، 
ولكن جميع الربامج التي تقّدم �سمن هذا االإطار الوطني للموؤهالت باململكة العربية ال�سعودية، اإىل اكت�ساب املعرفة واملهارات 

العامة واخلربة املهنية املرتبطة عادًة بالدرا�سات التي تقود ل�سهادات مناظرٍة يف كافة اأنحاء العامل.

املوؤهالت  اإطار  تو�سيفات  مع  ال�سعودية  العربية  باململكة  تقدميها  يتم  التي  االأكادميية  الربامج  تتوافق  اأن  يجب  وبينما 
ال�سعودي، فاإنه من امل�سّلم به اأن املتطلبات والظروف تختلف يف اأنحاء اأخرى من العامل، واأن الدرا�سات الر�سمية املهمة التي 
تقدم يف مكان اآخر قد تعك�س متطلبات وتركيبات خمتلفة وفقًا الأنظمتها التعليمية. لذلك ينبغي اال�سرت�ساد باالإطار الوطني 
للموؤهالت عند تقييم اأو معادلة الدرا�سات التي اأكملت خارج اململكة، و اأن ُيوؤخذ يف االعتبار مكانة ال�سهادة العلمية املعنية و 
مدى االعتداد بها نظامًا للممار�سة املهنية يف الدولة ال�سادرة منها. وينبغي من هذا املنطلق اأن يتم تقييم هذه املوؤهالت كٌل 
على حدة. و قد يوؤدي ذلك اإىل اعتبار الربامج معاِدلة لل�سهادات باململكة العربية ال�سعودية، �سواًء اأكانت طويلة اأم ق�سرية، 
عند حتديد جماالت التوظيِف اأو الراتب اأو حتى للقبول يف برامج الدرا�سات العليا. اإال اأن قبول مثل هذه ال�سهادة باعتبارها 

موؤهاًل درا�سيًا ال يوؤثر على ما هو مطلوب من الربامج التي ت�ُقدم يف اململكة العربية ال�سعودية.

3-8- تطبيقات اإطار املوؤهالت على موؤ�س�سات التعليم العايل العاملية العاملة يف اململكة العربية ال�سعودية:
هناك ترحيب باإ�سهامات املوؤ�س�سات العاملية يف تقدمي دعم للطلبة واملوؤ�س�سات باململكة العربية ال�سعودية.  ومن املعروف 
اأنه من اأجل احل�سول على درجة اأكادميية من تلك املوؤ�س�سات الدولية فاإنه يتوجب على الطلبة اإكمال جميع متطلبات تلك 

املوؤ�س�سات لدرجاتها العلمية. 
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ومع ذلك، فال يعني هذا اإغفال اأن الربامج التي ُت�قدم باململكة العربية ال�سعودية يجب اأن تفي اأي�سًا باملتطلبات املعمول 
املوؤهل املعنّي. ويت�سمن ذلك نف�س متطلبات املعايري وال�ساعات املعتمدة، والتوافق مع االإطار  بها يف اململكة للح�سول على 
الوطني للموؤهالت مبا يف ذلك متطلبات ال�ساعات املعتمدة به، ومتطلبات �سنوات الدرا�سة، وتطوير نواجت التعلم يف املجاالت 
املختلفة من التعلم. و يجب اأن تت�سمن الربامُج التي تقدم يف اململكة العربية ال�سعودية املعرفة باالأنظمة واملمار�سات باململكة 
املت�سلة بالربامج الدرا�سية املعنّية، والقدرة على تطبيق املفاهيم على  الق�سايا وامل�سكالت ذات االأهمية حمليًا. وتت�سم كثري 
من الربامج باملرونة الكافية بحيث ت�ستوعب هذه التوقعات املزدوجة، اإال اأنه قد يكون من ال�سروريِّ يف بع�س احلاالت زيادة 

بع�س الدرا�سات االإ�سافية اأو ا�ستبدال بع�سها حتى ميكن االإيفاء بكل جمموعة من املتطلبات. 

3-9- التحقق من م�ستويات )معايري( نواجت التعلم:
يوفر االإطار الوطني للموؤهالت اإر�ساداٍت ت�ساعد هيئة التدري�س والطلبة واأرباب العمل ومقّومي اجلودة يف التعرف على 
امل�ستويات املتعلقة مبدى املعارف ومدى  املهارات والقدرات. وعلى كل فقد ُو�سعت هذه االإر�سادات ب�سيغة عمومية ل�سرورة 
التح�سيل يف موؤ�س�سات  ، ومب�ستويات )معايري(  املعنيِّ التخ�س�س  بتف�سريها خرباء ملمون مبجال  يقوم  اأن  تتطلب  و  ذلك، 
يتم  للموؤهالت  الوطني  االإطار  امل�ستهدفة يف  املعايرِي  اأن  امل�ستقل من  التحقق  ويعدُّ احل�سوُل على  الرائدة.   العاملية  التعليم 
ا�ستيفاوؤها با�ستمرار جزءًا من م�سوؤوليات �سمان اجلودة »الداخلية« لكل املوؤ�س�سات التي تقّدم برامج للتعليم العايل. لذلك 
فاإن وجود اإ�سرتاتيجية مالئمة ومقبولة للو�سول لهذا التحقق من ا�ستيفاء هذه املعايري يعترب �سرطًا اأ�سا�سيًا للح�سول على 

االعتماد املوؤ�س�سي و الرباجمي.

نواجت  )معايري(  م�ستويات  من  للتحقق  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  ت�ستخدمها  التي  االإ�سرتاتيجيات  على  االأمثلة  ومن 
)خمرجات( التعلم التي حققها الطالب مراجعُة ت�سحيح كتابات الطلبة و واجباتهم، بوا�سطة م�سحٍح م�ستقل من املوؤ�س�سة 
ومقارنة  اأخ��رى،  مبوؤ�س�سات  تقييمات  مع  والواجبات  امل�ساريع  مل�ستويات  املرجعية  واملقارنة  اأخ��رى،  موؤ�س�سة  من  اأو  نف�سها 
اإ�سرتاتيجيات التقييم واملحكات امل�ستخدمة. وميكن لهذه االإ�سرتاتيجيات اأن ت�ُدعم باملراجعات اخلارجية لالأق�سام والربامج، 
وتقييماِت الربامج من ق�َِبل الطلبة و اخلريجني، والتقارير عن مهارات اخلريجني من قبل اجلهات التي توظفهم. وقد تقوم 
موؤ�س�سة �سريكة اأخرى مب�سوؤولية التحقق من ا�ستيفاء املعايري جزئيا بناًء على ترتيبات خا�سة، غري اأن املدى الذي ت�ُقدم فيه 
�سيعتمد على تفا�سيل تلك الرتتيبات و فعالية تنفيذها. والرتتيبات التي ُتعقد مع املوؤ�س�سة امل�ساركة ال ُتعفي املوؤ�س�سَة املحلية 

�ساحبة ال�ساأن التي تقدم الربنامج من التحقق من ا�ستيفاء املعايري املطلوبة.

اآلياِت التحقق من  و �سوف ُتويل مراَجعات اجلودِة اخلارجية للموؤ�س�سات واعتماد الربامج اهتمامًا خا�سًا ملدى منا�سبة 
م�ستويات )معايري( حت�سيل الطلبة. واإذا مل تكن هذه االآليات منا�سبة، فاإن االعتماد �سريف�س.
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3-10- خ�سائ�ص اخلريجني ح�سب نواجت التعلم عند اإمتامهم للربنامج:
اأي برنامج على قدراتهم على تذكر املعارف وعلى تطويرهم مدى  اأن يربهن الطالب الذين يتخرجون من  من املتوقع 
وا�سعًا من املهارات التي تعلموها. وميكن اختبار ذلك من خالل عمليات التقييم املنا�سبة دون اأي عناء كبري. ويعتمد جناح 

الطالب اأو ر�سوبهم اأو الدرجات التي يح�سلون عليها على اأدائهم.

غري اأن الهدف احلقيقي لي�س هو جمرد اإمكانية اجتياز الطالب االختبارات واملهام فقط، ولكن الهدف هو اأنه يف حياتهم 
ال�سخ�سية واملهنية ول�سنوات عديدة بعد تخرجهم، �سوف يتذكرون املعارف التي اكت�سبوها و يطبقونها ، و �سوف يت�سرفون 
ب�سفافية وبروح امل�سوؤولية وب�سكل اأخالقي يف الظروف ال�سعبة، و �سوف ي�ستمرون يف زيادة معارفهم من خالل عادات التعلم 

مدى احلياة.

ويف هذا االإطار، متت االإ�سارة اإىل خ�سائ�س اخلريجني يف كل م�ستوى من املوؤهالت. ويجب االهتمام بهذه اخل�سائ�س 
ب�سكل كبري. وال�سوؤال الرئي�س الذي يتبادر اإىل اأذهان خمططي الربامج هو : كيف ميكننا اأن جنعل النا�س هكذا؟ 

بعوامل عديدة خارجة عن  تتاأثر  ال�سلوكية  والعادات  فاالجتاهات  عليه.  االإجابة  ال�سعب جدًا  ومن  �سعب،  �سوؤال  وهذا 
�سيطرة املوؤ�س�سة التعليمية التي يدر�س بها الطالب، وال ميكن اختبارهم كاأفراد فيما �سيقومون به بعد �سنوات عديدة من 

تخرجهم.

اإال اأنه ميكن عمل الكثري، بل وينبغي عمله. فهناك كم كبري من املعارف عن كيفية ت�سكل االجتاهات، و ميكن تطبيق الكثري 
من هذه النظريات يف الف�سول الدرا�سية من خالل درا�سات احلالة، ومناذج املحاكاة، والعرو�س التقدميية، واملناق�سات مع 
القيادات املرموقة، وعمليات تفاعل اجلماعات، وما اإىل  ذلك. وثمة حتد ملخططي الربامج وهيئة التدري�س، وهو اإيجاد اأف�سل 
ال�سبل الإدراج بع�س هذه االأ�ساليب يف جميع مراحل الربنامج. وباملثل، هناك بحوث م�ستفي�سة ب�ساأن انتقال التعلم وكيفية 
التعليم، با�ستخدام طرق ت�ساعد على تذكر املعرفة واملهارات التي مت تعلمها، وعلى تطبيقها يف جمموعات كثرية من املواقف 

غري املتوقعة. كما ينبغي اإدراج اأ�ساليب التعلم التي ت�ساعد على انتقال التعلم يف التعليم املعتاد يف جميع مراحل الربنامج.

وال ميكن اأن تتناول عمليات التقييم داخل الربنامج اإال جزءًا من هذا املو�سوع. وميكن، بل وينبغي، اأن ُيخترب الطالب يف 
معرفتهم بقواعد املمار�سات االأخالقية. وميكن اأن يعطوا م�سكالت جديدة وخمتلفة حللها تنطوي على تطبيق لالأفكار )التي 
تعلموها( ويكافئون على اإبداعهم. وميكن مالحظة تعاملهم ب�سفافية مع املر�سى، اأو العمالء، اأو زمالء العمل يف العيادات اأو يف 
اأماكن العمل، ويف قاعات الدرا�سة من خالل املواقف التي حتاكي الواقع. وميكن اأن يطلب من الطالب التعامل مع املع�سالت 
االأخالقية التي تنطوي على ت�سارب يف القيم من خالل مناذج املحاكاة، ولعب االأدوار، واملهام الفردية اأو اجلماعية. وميكن 
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اأن ت�ساعد هذه االأ�سياء يف معرفة ما ميكن اأن يقوموا به، و ما ينبغي اأن يقوموا به، و لي�س بال�سرورة ما �سيقومون به بالفعل.

وينبغي اأن تت�سمن عمليات تقومي الربنامج اآراء اأرباب العمل حول مدى متثل اخلريجني باخل�سائ�س التي مت و�سفها، 
وغريها من ال�سمات اخلا�سة التي يهدف الربنامج املعني اإىل تطويرها. مع مالحظة اأن هذا املوؤ�سر قد ال يكون دقيقًا.

3-11- التحقق من التوافق مع اإطار املوؤهالت:
اإن التوافق مع اإطار املوؤهالت مطلوب العتماد الربنامج، ويتم تطبيق عدد من االختبارات و و�سف م�سادر االأدلة لتقييم 
ما اإذا كان ذلك �سحيحًا. وقد �ُس�رح هذا يف اجلزء الثاين من »دليل �سمان اجلودة واالعتماد ملوؤ�س�سات التعليم العايل« الذي 

يتناول ترتيبات �سمان اجلودة الداخلية )ق�سم 7-2(.

وت�سمل املتطلبات اخلا�سة ما يلي:
اأو  الدرا�سة  وجم��ال  التاأهيل،  وم�ستوى  التعليمي،  القطاَع  ودق��ة  بو�سوح  ت�سف  التي  امل��وؤه��الت  م�سميات  ا�ستخدام   -1

التخ�س�س.
2- احلد االأدنى من ال�ساعات املعتمدة املطلوبة للموؤهل املق�سود.

3- نواجت التعلم املحددة ب�سكل منا�سب يف كل جمال من جماالت التعلم )املعرفة، املهارات االإدراكية،  مهارات التعامل مع 
االآخرين وحتمل امل�سوؤولية، ومهارات التوا�سل وتقنية املعلومات واملهارات العددية، واملهارات احلركية النف�سية عندما 

تكون ذات عالقة بالربنامج(.
4- الدليل على اأن امل�ستويات )املعايري( املطلوبة لنواجت التعلم للموؤهل املطلوب قد حتققت يف كل واحد من تلك املجاالت.

وتو�سح املالحظات الأتية ما يجب القيام به ل�ستيفاء متطلبات العتماد: 
املتطلب الأول: 

يجب اأن يتطابق م�سمى املوؤهل مع االإطار الوطني للموؤهالت. 
من املهم اأن يوؤكد م�سمى املوؤهل م�ستوى التاأهيل ب�سكل دقيق، واأن يت�سمن برنامج التعليم الفني بامل�ستوى الرابع اأو اخلام�س 
فات التخ�س�س – )Descriptors( اأي امل�سطلحات امل�ستخدمة لو�سف التخ�س�س- جماَل  كلمة فني، واأن ت�سف ُمو�سِّ

الدرا�سة املعنية بدقة. 
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املتطلب الثاين:
يجب اأن يكون عدد ال�ساعات املعتمدة الالزمة للموؤهل متفقًا مع ما هو حمدد يف االإطار الوطني للموؤهالت.

وهناك عدة جوانب مهمة ينبغي اأن توؤخذ يف االعتبار عند حتديد ال�ساعات املعتمدة للربنامج: 

يجب اأن تكون الدرا�سات التاأ�سي�سية اأو التح�سريية اإ�سافية، وال حتت�سب �سمن ال�ساعات املعتمدة للربنامج. ��
يجب اأن ال يزيد عدد ال�ساعات املعتمدة التي ميكن اأن حتت�سب يف الف�سل الدرا�سي الواحد بنظام التفرغ الكلي على  ��

)18( �ساعة. 
وتعتمد طريقة ح�ساب ال�ساعات املعتمدة على نظام ترقيم يكون فيه العبء الدرا�سي للطالب املنتظم كليًا من )15( اإىل 
)18( �ساعة معتمدة يف الف�سل الدرا�سي، ويكون احلد االأدنى من ال�ساعات املعتمدة فيه )120( �ساعة للدرجة اجلامعية 
التي ت�ستغرق اأربع �سنوات. وي�ستخدم عدد ال�ساعات املعتمدة ليعطي تقديرات تقريبية لكمية التعلم التي حتققت. واإذا كان 
يف الربنامج عدد كبري من �ساعات االت�سال فاإن هذه الطريقة يف احت�ساب ال�ساعات  �ستوؤدي اإىل ارتفاع غري واقعي يف عدد 

ال�ساعات، والذي ال ميثل بدقة مقدار التعلم الذي ميكن اأن يتوقع ب�سكل مقبول.

املتطلب الثالث: 
يجب اأن تهتم اأهداف الربنامج بتطوير نواجت التعلم يف جميع جماالت التعلم املطلوبة. 

وت�سمل االأدلة التي ميكن اأن تثبت ذلك ما يلي: 
ينبغي اأن تت�سمن اأهداُف التعلم املحددة للربنامج نواجَت يف جميع املجاالت.  ��

ينبغي اأن توزع امل�سوؤولية عن حتقيق هذه النواجت التعليمية عرب املقررات املت�سمنة يف الربنامج على نحو مالئم ، واأن  ��
تدرج يف اأهداف املقررات.

ينبغي اأن ت�سمل تو�سيفات الربامج واملقررات على طرائق التعليم واالأن�سطة الطالبية املنا�سبة لنواجت التعلم يف كل  ��
جمال من املجاالت.

ينبغي اأن ت�ستمل االختبارات واالمتحانات وغريها من اأنواع التقييم على اأ�سكال منا�سبة من اأ�سكال تقييم التعلم لكل  ��
واحد من جماالت التعلم. 

ينبغي اأن تهتم تقييمات الربامج، مبا فيها ا�ستطالعات راأي الطالب اأو اخلريجني اأو اأرباب العمل اأو اأي اآليات اأخرى  ��
للتقومي، بنواجت التعلم بكل جمال من جماالت التعلم. 
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املتطلب الرابع:

يجب اأن تكون امل�ستويات التي يتم حتقيقها يف كل جمال من جماالت التعلم مت�سقة مع موا�سفات خ�سائ�س اخلريجني 
وموا�سفات نواجت التعلم لكل م�ستوى من م�ستويات املوؤهالت.

املت�سمنة يف  التقييم  و�سائل  واالمتحانات وغريها من  التعليمية من خالل االختبارات  النواجت  تقييم بع�س هذه  وميكن 
الربنامج. بيد اأن البع�س االآخر من هذه النواجت يت�سل بخ�سائ�س اخلريجني بعد تخرجهم من املوؤ�س�سة التعليمية. باالإ�سافة 
التي  التح�سيل  م�ستويات  على  احلكم  من  م�ستويات  تتطلب  عامة  مب�سطلحات  عنها  ُعرّب  قد  التح�سيل  م�ستويات  اأن  اإىل 
اأدلة التوافق مع م�ستويات التح�سيل يف غالبها على مقايي�س غري مبا�سرة وعلى  اأن تعتمد  حتققت. وبناء على ذلك، يجب 
االأحكام املهنية املبنية على املعلومات. ولتلبية املتطلبات الالزمة لالعتماد ينبغي اأن ُتدرج م�سادر االأدلة االآتية يف تقوميات 

الربامج: 

تقوميات الربنامج والتقييمات الذاتية من قبل خريجي الربنامج.��
الن�سائح امل�ستقلة املقدمة من زمالء يف املهنة يعملون مبوؤ�س�سات اأخرى، اأو من مقومني مدربني، عن م�ستوى ال�سعوبة  ��

يف االختبارات والواجبات وامل�ستويات )املعايري( التي حققها الطالب. 
اال�ستجابات على ا�ستطالعات الراأي من اأرباب العمل الذين يوظفون اخلريجني، اأو من الزمالء املهنيني من اخلريجني  ��

القدامى.
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4- مسميات المؤهالت:   

فات امليادين التعليمية يف التعليم العايل:           4-1- ُمو�سِّ
اإن امل�سميات امل�ستخدمة مل�ستويات الدرجات العلمية مثل: الدبلوم اجلامعي املتو�سط، والبكالوريو�س، واملاج�ستري، والدكتوراه 

ح االإطاُر التوقعاِت املتعلقة بتعقيد التعلم لكل من هذه الدرجات. هي م�سطلحات متعارف عليها على مدى وا�سع. ويو�سّ

م فيها الربامج االأكادميية بدقة وب�سكل مت�سق.  و من املهم اأن ت�ستخدم تو�سيفات كل ميدان من امليادين التعليمية التي ُتقدَّ
فات ( امليادين التعليمية هي امل�سطلحات امل�ستخدمة لو�سف امليادين الوا�سعة للدرا�سات كالفنون و العلوم  فاُت )اأو م�ُعرِّ وُمو�سِّ
والهند�سة وما �سابهها. ويف بع�س احلاالِت تت�سمن هذه امل�سطلحات م�سمياٍت لو�سف حقول تخ�س�سية يف املجال نف�سه.  و يف 
بع�س احلاالت اال�ستثنائية، فاإن برامج الدرجات العلمية امل�سممة للممار�سة املهنية حتمل اأ�سماء مت�سلة بذلك املجال املهني 
الرتبية ،)BEd) وبكالوريو�س  االأعمال ،)BBus( وبكالوريو�س  اإدارة  الهند�سة ،)BEng( وبكالوريو�س  بكالوريو�س  مثل: 

العلوم الزراعية ،)BAg( وهكذا.

فات املرتبطة باملهنة يف م�سمى املجال التعليمي، فاإنه ينبغي ا�ستخدام م�سطلح »فنون« للدرا�سات  وعندما ال ُت�ستخدم املو�سِّ
يف جمال االإن�سانيات اأو العلوم االجتماعية، وا�ستخدام م�سطلح »علوم« للدرا�سات يف العلوم الطبيعية اأو التطبيقية، مبا يف 

ذلك علوم البيئة واالأحياء والفيزياء والطب.

و ي�ستخدم االأ�سلوب نف�سه على م�ستوى الدرا�سات العليا. فدرجات البحث العلمي حتمل عادة م�سمياٍت مثل ماج�ستري العلوم 
 )MSc(يف درا�سات العلوم الطبيعية والتطبيقية، وماج�ستري االآداب ).M.A( للدرا�سات االإن�سانية والعلوم االجتماعية، كما 
مهنيًا يف هذه  املوجّهة  الدرجات  وتت�سمن  اأي جمال.   البحثية يف  الفل�سفة ) .Ph.D( للدرجات  دكتوراه  م�سمى  ي�ستخدم 
امل�ستويات عادًة درا�سة كٍم كبرٍي من املقررات الدرا�سية، باالإ�سافة اإىل تقدمي م�سروٍع رئي�س اأو بحٍث، و م�سمًى ي�سمل املجاَل 

. الدرا�سيَّ املعنيَّ
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و ال بد من اتباع الرتتيب االآتي:

امل�سار املهنيامل�سار الأكادمييامل�ستوى

م�ستوى االلتحاق- )اإمتام التعليم الثانوي(

الدبلوم اجلامعي املتو�سط يف...الدبلوم اجلامعي املتو�سط يف التعليم العايل1. الدبلوم اجلامعي املتو�سط
)جمال التخ�س�س(

دبلوم يف... االآداب، اأو العلوم، اأو ) اإذا كانت مق�سمة 2. الدبلوم 
بالت�ساوي( يف التعليم العايل

دبلوم يف....
)جمال التخ�س�س(

دبلوم متقدم
)م�سمى اختياري لربنامج ب� 90 �ساعة معتمدة كحد اأدنى 

على مدى 3 �سنوات على االأقل(

دبلوم متقدم يف االآداب، اأو العلوم اأو ) اإذا كانت مق�سمة 
بالت�ساوي( يف التعليم العايل

دبلوم متقدم  يف...
)جمال التخ�س�س(

بكالوريو�س يف )ا�سم التخ�س�س املهني، على �سبيل بكالوريو�س يف االآداب اأو العلوم3. درجة البكالوريو�س
املثال: االأعمال، الرتبية، الهند�سة(

دبلوم عاٍل يف )ا�سم التخ�س�س املهني، على �سبيل املثال: دبلوم عاٍل يف االآداب اأو يف العلوم4. الدبلوم العايل
االأعمال، الرتبية، الهند�سة(

ماج�ستري يف )ا�سم التخ�س�س املهني، على �سبيل املثال: ماج�ستري  يف االآداب اأو يف العلوم5. املاج�ستري
االأعمال، الرتبية، الهند�سة(

دكتوراه يف )ا�سم التخ�س�س املهني، على �سبيل املثال: دكتوراه يف الفل�سفة6. الدكتوراه
االأعمال، الرتبية، الهند�سة(
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4-2- موؤهالت الدكتوراه:
اإن م�سطلح »الدكتوراه« هو م�سمى اعتباري، وينبغي اأن ُي�ستخدم للدرا�سات املتقدمة جدًا فقط، التي 
ب�سكِل  ُي�ق�يَّّم  اأ�سا�سي  تقرير  اأو  علمية  لر�سالة  واإع��دادًا  م�ستقلة  تطبيقية  درا�سات  اأو  رئي�سًا  بحثًا  تت�سمن 

م�ستقل. 

وُي�ستخدم م�سمى الدكتوراه يف الفل�سفة  يف الربامج التي تعتمد على البحث العلمي يف امل�ستوى ال�ساد�س 
بغ�س النظر عن املجال الدرا�سي للربنامج.  

اأو الدكتوراه يف الرتبية   ، )DBA( كما اأن درجات الدكتوراه املهنية مثل الدكتوراه يف اإدارة االأعمال
)DEd اأو EdD( اأو الدكتوراه يف الهند�سة )DEng( ميكن اأن تت�سمن براجمها عن�سرًا بحثيًا اأ�سا�سيًا، 
ولكنها تكون يف املعتاد  ذات �سبغة عملية، وتت�سمن مقررات درا�سية كثرية، باالإ�سافة اإىل تقدمي بحث اأو 
دكتوراه  مع  متكافئة  مكانٍة  املهنية يف  الدكتوراه  اأو  البحث  املعتِمدة على  الدكتوراه  وتعترب  رئي�س.  م�سروع 

الفل�سفة.

درا�سات ما بعد الدكتوراه:
م مثل هذه الدرا�سات يف جماالت عدة حلديثي التخرج الذين اأكملوا درا�سة الدكتوراه.  ويجب اأن ُي�عرَتف بهذا العمل يف  ُتقدَّ
وثيقة ر�سمية من اجلامعة، وال مُتنح �سهادة علمية. ولكن باإمكان الطلبة اأن ي�سجلوا بربنامج دكتوراه اآخر، ويكملوه، ويح�سلوا 

على درجة الدكتوراه املنا�سبة لهذه الدرا�سة.

الدكتوراه العليا:
بالعلم على مدى فرتة طويلة من  واالن�سغاِل  واملكثِف  املتميز  بالبحِث  االأحيان اعرتافًا  العليا يف بع�س  الدكتوراه  مُتنح 
الوقت، ملدة ع�سر �سنوات عادة. ويقدم املر�سحون اأدلًة على �سكل كتب ومراجعاِت زمالء وبحوٍث من�سورة، ويتم تقومي ذلك 
وتر�سيح  اختياٍر  وهناك عملياُت  املجال من خارج اجلامعة.  امل�سوؤولني يف  كبار  م�ستقلة، مكونة من  ُعليا  من هيئة حتكيم 
لعمل يف  االآداب  املمنوحة م�سمى دكتوراه يف  الدرجُة  التقييم اخلارجّي. وقد حتمل  اإجراء هذا  قبل  عادة داخل اجلامعة 
االآداب عامة، اأو دكتوراه يف العلوم للدرا�سات املبنية على العلوم. وعلى كٍل، فقد ُت�ستخدم م�سمياٌت اأكرث تخ�س�سًا لتحديد 

تخ�س�س درا�سي معني.  
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الدكتوراه الفخرية:
ت�َمنح اجلامعاُت لقب الدكتوراه الفخرية عندما ترغب يف تقدير اإ�سهاٍم  بارز للمجتمع من قبل ع�سو مميز فيه. وقد ي�سمل 
هذا – اأو ال ي�سمل- اأن تكون اجلامعة املانحة من اجلهات امل�ستفيدة من هذا االإ�سهام.  وامل�سميات التي غالبًا ما مُتنح بها 
الدكتوراه الفخرية هي: دكتوراه القانون )LLD(، اأو دكتوراه االآداب )DLetters).  وعلى كٍل، فعادة ما يكون ا�سم الدرجة 
متفقًا مع نوعية االإ�سهام الذي ُمنحت مبوجبه.  وتق�رتن مب�سمى هذه الدرجات عبارة »فخرية« للتعبري عن قيمتها املعنوية. 
ويحق للذين مُينحون مثل هذه الدرجات الفخرية ا�ستخدام ذلك اللقب، ولكنهم غالبًا ال يفعلون ذلك يف املواقف العامة، يف 

حني اأنه من املعتاد اأن ت�ستخدم اجلامعة املانحة للدرجة ذلك اللقب عند االت�سال بال�سخ�س املعني.

5- خصائُص البرامج ونواتج التعلم المتوقعُة بكل 
مستوى في إطار المؤهالت

يت�سمن اجلزء التايل تو�سيفات نواجت )خمرجات( التعلم يف كل م�ستوى من م�ستويات االإطار الوطني للموؤهالت.  و قد مت 
ت�سنيف هذه التو�سيفات يف اأربعة جماالت، ويف كل جمال يتزايد حجم التعلم املتوقع وتعقيداته مع تزايد امل�ستوى االأكادميي 
للموؤهل.  وتكون املعارف واملهارات تراكمية يف كٍل منها، بحيث اإنَّ التعلم يف اأي م�ستوى ي�سمل املعارف واملهارات املدرجة �سمن 

امل�ستويات االأدنى لنف�س املجال، حتى واإن مل يتم اإعادة ذكر تلك املعرفة اأو املهارة.

والهدف هو اأن تنطبق هذه التو�سيفات على كل م�ستوى مت و�سفه وذلك لكل املتعلمني، وعندما يكون الرتكيز االأ�سا�سي 
لربنامج الطالب يف تخ�س�س قد مت و�سفه ب�سكل عام للجميع، فاإنه من املتوقع احل�سول على م�ستوى اأداٍء اأعلى ب�سكل وا�سح. 
اأن تكون لديه  فعلى �سبيل املثال، فاإن الطالب الذي يدر�س يف  برنامج تقنية املعلومات  كربنامٍج رئي�ٍس �سيكون من املتوقع 
م�ستوياُت خربة يف تقنية املعلومات التي مت و�سفها حتت جماالت املعرفة واملهارات االإدراكية، بداًل من التوقع العام املو�سوف 

لكل واحد حتت م�سمى مهارات التوا�سل، وتقنية املعلومات، واملهارات العددية. 

اأُ�سري من قبل، فاإن املهارات احلركية النف�سية مهمة جدًا يف بع�س جماالت الدرا�سة. وتختلف متطلبات املهارات  وكما 
اخلا�سة ب�سكل كبري. وتو�سيفات م�ستويات )معايري( التعلم يف كل جمال يف اجلزء التايل ال ت�سمل املهاراِت احلركية النف�سية. 
باملهارات  التي تهتم  بالن�سبة للربامج  املو�سوفة بو�سوح يف تو�سيفات الربامج، وذلك  املهارات  ينبغي حتديد م�ستوى  ولكن 

احلركية النف�سية ب�سكل كبري.
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م�ستوى اللتحاق -  اإمتام التعليم الثانوي:
اإن االإطار الوطني للموؤهالت يفرت�س اأن الطلبة الذين يلتحقون بالتعليم فوق الثانوي قد اأكملوا التعليم الثانوي، و اأن يكونوا 
اأي متطلب حت�سريي  اإىل  واإذا كانت هناك حاجة  اأي متطلبات �سابقة �سرورية للدرا�سة يف املجاالت املحددة.  قد اجتازوا 
اإ�سايف، فاإنه لن يكون جزءًا من التعليم العايل، وال�ساعات املعتمدة التي ميكن اأن مُتنح ملثل هذه الدرا�سات ال حُت�سب �سمن 

متطلبات احل�سوِل على الدرجة العلمية يف التعليم العايل. 

نواجُت التعلم املتوقعة يف م�ستوى اللتحاق، لكل جمال:
1. املعرفة:

اأن يكون لديه فهم وا�سع للمعارف واملهارات املهّمة يف جماالت املواد الدرا�سية العامة التي تدر�س يف املرحلة الثانوية،  ��
اإ�سافة اإىل معرفة مكثفة يف اأي من املجاالت التي يتم اختيارها بو�سفها متطلبات �سابقة للدرا�سات الالحقة.

2. املهارات الإدراكية:
اأن يدرك املفاهيم العامة، واملباديء والنظريات يف املواد الدرا�سية التي در�سها، واأن يكون لديه القدرة على تطبيق  ��
هذه املدركات يف حتليل الق�سايا وامل�سكالت اجلديدة �سواء يف درا�سته اأو يف احلياة اليومية. و اأن يكون واعيًا بالق�سايا 
الرئي�سة املتعلقة بالتطورات االقت�سادية واالجتماعية، وقادرًا على تطبيِق املدركات امل�ستمدة من تلك الدرا�سات يف 

حتليل تلك الق�سايا.
3. مهارات التعامل مع الآخرين وحتمل امل�سوؤولية:

يتحمل م�سوؤولية التعلم الذاتي وال�سلوك ال�سخ�سي، وقادٌر على اأخذ املبادرة وعلى العمل وفق التوجيهات يف كٍل من  ��
الدرا�سات االأكادميية واجلوانب االأخرى املتعلقة بالتطوير الذاتي.  

ميكن االعتماد عليه يف اإكمال املهام التي يكلف بها حتت اإ�سراف ب�سيط، واأن يعمل بفعالية لتحقيق االأهداف امل�سرتكة  ��

يف املواقف اجلماعية.
4. مهارات التوا�سل، وتقنية املعلومات، واملهارات العددية:

ميكن اأن ي�ستخدم بفعالية املهارات االأ�سا�سية لتقنية املعلومات واحلا�سب واملهارات العددية )احل�سابية( يف معاجلة  ��

امل�سكالت وحلها يف املواقف التعليمية ويف احلياة اليومية.  
يتوا�سل  بفعالية، كتابيًا و �سفهيًا وبا�ستخدام تقنية املعلومات. ��
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5-1- امل�ستوى الأّول: الدبلوم اجلامعي املتو�سط

5-1-1- خ�سائ�ص الربامج:
هي درجة تتطلب اجتياز ما ال يقل عن )30( ثالثني �ساعًة معتمدة، ت�ستغرق عادًة عامًا واحدًا على االأقل من الدرا�سة 
اأو ما يعادل ذلك.  ومُتنح هذه ال�سهادة عادة لالعرتاف بفرتة ق�سرية ن�سبيًا من الدرا�سة يف التعليم  بنظام التفرغ الكلي 
العايل، اإما كامتداد للتعليم العام بعد التعليم الثانوي، اأو كاإعداٍد للتوظيف يف جمال اإداريٍّ اأو جمال مهنيِّ م�ساعد يتطلب 
�سًة حمدودة.  ومع اأن هذه ال�سهادة ينبغي اأن ُتعترب موؤهاًل ذا قيمة يف حدِّ ذاته، اإال اأن مثل هذه الدرا�سات تزود  خربًة متخ�سِّ

الدار�سني عادة باالأ�س�س الالزمة لدرا�ساٍت الحقٍة للح�سول على موؤهٍل اأعلى.

5-1-2- خ�سائ�ص اخلريجني:
ينبغي اأن يكون احلا�سلون على هذه ال�سهادة قد اأثبتوا ما يلي: 

املعرفة باملعلومات االأكرث اأهمية املت�سلة باحلقائق، واملفاهيم واملبادئ املتعلقة باملجال اخلا�س بدرا�ستهم، اإ�سافة اإىل  ��
املعلومات الالزمة للتوظيف يف هذا امل�ستوى.

القدرة على تطبيق هذه املعرفة بذكاء وب�سكل بناء يف التعامل مع الق�سايا وامل�سكالت املتوقعة واملعتادة )الروتينية(  ��
املتعلقة بالتوظيف و بغريه من اجلوانب االأخرى من حياتهم.

القدرة على العمل بفعالية ب�سكل فردي اأو تعاوين يف االأن�سطة اجلماعية،  وعلى الت�سرف مب�سوؤولية، وعلى املبادرة يف  ��
حتقيق االأهداف الذاتية اأو اجلماعية.

القدرة على التوا�سل بفعالية �سفاهة وكتابًة، والقدرة على اال�ستخدام الفعال  لتقنية االت�ساالت واملعلومات ال�سائعة  ��
اال�ستخدام.

ويجب على خريجي هذا امل�ستوى اأن:
يطبقوا معارفهم و مهاراتهم ب�سكل بن�ّاء يف التعامل مع الق�سايا وامل�سكالت، و يف طلب املزيد من االإر�ساد وامل�ساعدة  ��

كلما دعت احلاجة اإىل ذلك.
يت�سرفوا مبوثوقية وم�سوؤولية يف املواقف ال�سخ�سية والوظيفية. ��

ي�ساركوا برغبة يف االأن�سطة امل�سممة لتطوير معارفهم ومهاراتهم. ��
يت�سرفوا بطرق تتوافق مع القيم و املعتقدات االإ�سالمية، وتعك�س االإخال�س وحتمل امل�سوؤولية، و االلتزام جتاه خدمة  ��

املجتمع.
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5-1-3- نواجت التعلم يف امل�ستوى الأّول، لكل جمال:
1- املعرفة:

اأن يكون لديه املعرفة العامة باملعلومات االأ�سا�سية املت�سلة باحلقائق، واملفاهيم واملبادئ يف جمال الدرا�سة مبا يف ذلك  ��
املعلومات النظرية والعملية املتعلقة بالتوظيف يف املجال املهنيِّ املعني. واأن يكون مدركًا الأهم التطورات احلديثة يف 
جمال درا�سته، ومدركًا  لكيفية ا�ستخدام م�سادر املعلومات املتاحة لتحقيق مزيد من التطور و الإمكانات تاأثريها على 

املمار�سات الراهنة.
2- املهارات الإدراكية:

عملية  حلول  واإيجاد  التوظيف،  اأو  الدرا�سة  جمال  يف  )الروتينية(  واملعتادة  العملية  امل�سكالت  درا�سة  ي�ستطيع  اأن  ��
م�ستخدمًا االأ�ساليب التي طورها اأثناء فرتة درا�سته. واأن ي�ستطيع احل�سول على املعلومات احلديثة املت�سلة بتخ�س�سه 
من م�سادر معروفة جيدًا، و اأن ي�ستخدم اأ�ساليب البحث واال�ستق�ساء التي طورت اأثناء برنامج الدرا�سة مع بع�س 

التوجيه. 
3- مهارات التعامل مع الآخرين وحتمل امل�سوؤولية:

اأي  يواجه  عندما  واالإر�ساد  الن�سح  ويطلب  اإليه.  امل�سندة  املهام  الإكمال  عليه  االعتماد  وميكن  مب�سوؤولية،   يت�سرف  ��
�سعوبات، و يت�سرف بطريقة بناءة مع ات�ساف ا�ستجابته باملبادرة. 

يعمل ب�سكل فّعال يف املواقف اجلماعية.   ��
يبادر بالبحث عن املزيد من املعلومات اأو امل�سادر الالزمة للقيام بالواجبات املطلوبة، ويفهم حدود املعارف واملهارات  ��

و يطلب الن�سح وامل�ساعدة كلما دعت احلاجة اإىل ذلك.
4- مهارات التوا�سل، وتقنية املعلومات، واملهارات العددية:

ميكن اأن َي�ستخدم بفعالية املهارات احل�سابية املعتادة )الروتينية( وتقنية احلا�سب يف اإكمال املهام املطلوبة منه، والتي  ��

قد تتطلب االإر�ساد يف التعامل مع الق�سايا املعقدة. و يتوا�سل بفعالية �سواء كتابيًا اأو �سفهيًا، و ي�ستطيع اأن ي�ستخدم 
تقنية املعلومات واالت�ساالت بفعالية يف االت�ساالت املعتادة )الروتينية(، ويف عر�س املعلومات والتقارير. 

5-2 امل�ستوى الثاين: الدبلوم 

5-2-1- خ�سائ�ص الربامج:
هي درجة تتطلب اجتياز ما ال يقل عن )60( �ستني �ساعًة معتمدة، ت�ستغرق عادة عامني من الدرا�سة بنظام التفرغ الكلي 
ممت الدبلومات لتطوير كل من املعارف واملهارات الالزمة للتوظيف يف املجاالت  اأو ما يعادل ذلك يف التعليم العايل. وقد �سُ
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للدرا�سات  االأ�سا�س  ت�سكل  التي  والنظرية  العامة  املعرفة  باأ�س�س  الدار�سني  ولتزويد  امل�ساعدة،  املهنية  املجاالت  اأو  االإداري��ة 
املهنية  اأو  العامة  الدرا�سات  الرتكيز على  اأن  رغم  ُمهّمان  العن�سران  ويعد هذان  البكالوريو�س.  درجة  اإىل  املوؤدية  الالحقة 
املت�سلة بالتخ�س�س قد يختلف. وعندما مُينح الدبلوم ح�سب موا�سفات جمال حمدد متعلق مبيدان مهني فيجب اأن تكون 
هناك تغطية كافية للمعارف واملهارات ذات العالقة املبا�سرة بالتوظيف يف ذلك املجال. وهذا يقت�سي يف الغالب تغطية ما ال 

يقل عن50 % من الربنامج. 

5-2-2- خ�سائ�ص اخلريجني:
ينبغي اأن يكون احلا�سلون على الدبلوم قد اأثبتوا ما يلي: 

مبجال  املتعلقة  العملية  واالإج��راءات  وباالأنظمة  الدرا�سة،  جمال  يف  والنظريات  واملبادئ  املهمة  باحلقائق  املعرفة  ��
تخ�س�سهم املهني.  

اأو  القدرة على تطبيق املفاهيم والنظريات وعمليات اال�ستق�ساء على الق�سايا وامل�سكالت املتعلقة مبجال درا�ستهم  ��
توظيفهم اأو كليهما، و على اإيجاد حلول �سليمة مبنية على ذلك التحليل.

القدرة على حتمل امل�سوؤوليات ال�سرورية للتوظيف بنجاح يف جمال الن�ساط الذي  اأُعّدوا من اأجله. ��
القدرة على تف�سري البيانات الكمية والكيفية وتقوميها وتقدمي النتائج �سفهيًا وكتابيًا، مع اال�ستخدام املالئم لتقنية  ��

املعلومات واالت�ساالت.
ويجب على خريجي هذا امل�ستوى اأن:

يطبقوا معارفهم و مهاراتهم على ق�سايا مبجال درا�ستهم باأقل قدر من التوجيه، مع اإدراكهم حلدود معارفهم، وكيفية  ��
دعت  كلما  املنا�سبة  اجلهات  من  امل�سورة  ويطلبوا  املعارف.  هذه  على  املبنية  والتف�سريات  التحليالت  على  ذلك  تاأثري 

احلاجة اإىل ذلك.
يبادروا يف التخطيط لتعزيز معلوماتهم ومهاراتهم. ��

يفكروا ويت�سرفوا با�ستقاللية، ويتفاعلوا ب�سكل بناء يف املواقف اجلماعية لتحقيق االأهداف امل�سرتكة. ��
يحّددوا تاأثري ت�سرفاتهم التي قاموا بها على االآخرين و يقّوموا مدى مالءمة تلك الت�سرفات يف �سوء املبادئ االأخالقية  ��

ال�سليمة. ويتحملوا م�سوؤوليتهم اخلا�سة عن ت�سرفاتهم التي قاموا بها يف املواقف الفردية اأو اجلماعية.
يت�سرفوا بطرق تتوافق مع القيم و املعتقدات االإ�سالمية، وتعك�س االإخال�س و حتمل امل�سوؤولية و االلتزام جتاه خدمة  ��

املجتمع.
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5-2-3- نواجت التعلم املتوقعة يف امل�ستوى الثاين، لكل جمال:
1- املعرفة:

اأن يكون لديه املعرفة العامة بنطاق جمال الدرا�سة و اخل�سائ�س املحددة له، واملعرفة العميقة ببع�س اجلوانب يف  ��
الراهنة املهمة واالأبحاث  بالق�سايا  واأن  يكون ملمًا  النظريات واملفاهيم واملبادئ املهمة.  ذلك املجال، مبا يف ذلك 
احلديثِة. واأما يف الربامج التي ت�ُع�ِّد الطلبة ل�سغل وظيفة مهنية اأو وظيفة مهنية م�ساعدة، فينبغي اأن يكون لديه املعرفة 

بالتطورات احلديثة يف املمار�سة املهنية و املتطلبات التقنية واللوائح التنظيمية لذلك املجال املهني.
2- املهارات الإدراكية:

التوجيه.  ب�سيط من  العملية مع قدر  الق�سايا  وتطبيقها على  والبحثية  التقنية  املعلومات  وتف�سري  ي�ستطيع حتليل  اأن  ��
جديدة  اأ�ساليب  ويقرتح  البديلة،  احللول  ويقّوم  )الروتينية(،  املعتادة  اأو  املحددة  امل�سكالت  يبحث  اأن  ي�ستطيع  واأن 
م�ستندًاً على املعرفة النظرية والعملية ذات ال�سلة. واأن ي�ستطيع حتديد املفاهيم والنظريات ذات العالقة من املواد 
التي در�سها واأن يطبقها خارج ال�سياق الذي تعلمها فيه، يف كل من احلقل االأكادميي اأو الوظيفي. واأن يكون مدركًا 
امل�سكالت  عند حتليل  ذلك  مراعاة  على  قادرًا  يكون  واأن  تخ�س�سه،  املعلومات يف جمال  ال�سريع يف  التغري  لطبيعة 
التحليل  واملهنية يف  التقنية  املعارف  قادرًا على تطبيق  يكون  اأن  فينبغي  املهنية،  الربامج  واأما يف  واقرتاح احللول.  
واتخاذ القرارات للق�سايا العملية بقدر حمدود من التوجيه، باالإ�سافة اإىل القدرة على فهم وتف�سري كل ما يرتتب على 

القرارات املتخذة. 
3-  مهارات التعامل مع الآخرين وحتمل امل�سوؤولية:

ي�ستطيع اأن يفكر ويت�سرف با�ستقاللية، واأن يتفاعل ب�سكل بن�ّاء يف املواقف اجلماعية لتحقيق اأهداٍف م�سرتكة. ��
ي�ستطيع تويل زمام القيادة يف جمموعة �سغرية يف نطاق م�سوؤولية حمدد.   ��

ي�ستطيع حتديد جوانب ال�سعف يف معرفته ومهاراته الذاتية، ولديه القدرة على التخطيط و العمل على دعم تعلمه  ��
امل�ستمر. 

يتحمل م�سوؤولية ت�سرفاته ال�سخ�سية يف املواقف الفردية اأو اجلماعية.  ويدرك  اللوائح التنظيمية و قواعد ال�سلوك  ��
واملمار�سة ويلتزم بها ، ويطلب امل�سورة كلما دعت احلاجة اإىل ذلك.

��  ي�ستطيع حتديد تاأثري الت�سرفات املقرتحة اأو املُتخذة على االآخرين، واأن يقّوم  مدى مالءمة تلك الت�سرفات وفقًا ملا 
ح طبيعة ذلك  يرتتب عليها. واأما يف املواقف التي بها خالفات حمتملة  يف القيم اأو االأولويات، فاإنه ي�ستطيع اأن يو�سّ

اخلالف و القيم واالأولويات املت�سلة بذلك، وي�ستطيع اأن يتخذ قرارات �سليمة حول االإجراءات التي يجب اأن تتخذ.
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4- مهارات التوا�سل، وتقنية املعلومات، واملهارات العددية:
ميكن اأن يطبق االأ�ساليب االإح�سائية والريا�سية املعتادة )الروتينية( ذات العالقة يف اال�ستق�ساء و اقرتاح احللول  ��

للم�سكالت والق�سايا.  
�� يتوا�سل بفعالية كتابيًا و �سفهيًا، ويقدم املناق�سات، والتحليالت و النتائج  بدقة وب�سكل �سحيح.

ي�ستطيع اأن ي�ستخدم تقنية املعلومات واالت�ساالت بفعالية يف حتليل الق�سايا واحل�سول على املعلومات و تقدميها. ��

5-3 امل�ستوى الثالث: البكالوريو�ص

5-3-1- خ�سائ�ص الربامج:
هي درجة تتطلب اجتياز ما ال يقل عن )120( مائة وع�سرين �ساعًة معتمدة، ت�ستغرق عادة اأربعة اأعوام درا�سية اأكادميية 
بنظام التفرغ الكامل اأو ما يعادل ذلك. ويختلف طول الربنامج باختالف جمال التخ�س�س املهني. و يعترب اجتياز )120( 
ينبغي  ولكن  البكالوريو�س،  درجة  لربامج  االأدن��ى  – احلد  اجلامعي  احلرم  داخل  املبا�سرة  الدرا�سة  – من  معتمدة  �ساعة 
االإ�سارة اإىل اأن هناك متطلبات درا�سة تخ�س�سية يف املجاالت املهنية. وعندما تتطلب درجة البكالوريو�س برامج ذات �ساعات 
اأطول، كما هو احلال يف بع�س التخ�س�سات، فاإن م�ستوى املوؤه�ِّ�ل يبقى كما هو، وت�ساف �ساعاٌت معتمدة الإثبات كمّية التعلم 

االإ�سافية املطلوبة.

وُت�سمم برامُج �سهادة البكالوريو�س لتطوير فهٍم �سامل ملجال درا�سة وا�سع، مع التعمق يف بع�س الدرا�سات وا�ستمالها على 
التحليل الناقد الأحدث التطورات واالأبحاث.  و من املهم اأن يدرك الطلبُة املعارَف و النظريات ذات ال�سلة مبجاالت التعلم 

االأخرى املتعلقة بالتخ�س�س.

ر  وتعترب درجة البكالوريو�س املوؤهَل االأ�سا�سي لدخول عدد من املجاالت املهنية التي تتطلب مهاراٍت عاليٍة.  ويجب اأن تطوِّ
الربامج يف هذه املجاالت كاًل من املعارف واملهارات الالزمة للممار�سة يف هذه املهن،  اإ�سافة اإىل تطوير اخللفية يف املعارف 

واالأبحاث العملية والنظرية، املوؤدية اإىل موا�سلة الدرا�سة يف امل�ستويات الالحقة.

5-3-2- خ�سائ�ص اخلريجني:
ينبغي اأن يكون احلا�سلون على �سهادة البكالوريو�ص قد اأثبتوا ما يلي: 

املعرفة مبجموعة �ساملة ومتنا�سقة ومنظ�َّمة من املعارف يف جمال درا�سّي معني،  وبالنظريات واملبادئ املتعلقة بذلك  ��
املجال.
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القدرة على البحث يف امل�سكالت املعقدة، واإيجاد حلول ابتكارية حتت قدر حمدود من التوجيه ، با�ستخدام روؤى من  ��
جمال درا�ستهم و من املجاالت االأخرى ذات العالقة.

القدرة على حتديد وا�ستخدام االأ�ساليب الريا�سية واالإح�سائية املنا�سبة يف  التحليل واإيجاد احللول للق�سايا املعقدة ،  ��
والقدرة على اختيار وا�ستخدام اأكرث االآليات منا�سبة الإي�سال النتائج اإىل املتلقني املختلفني.

القدرة على القيادة واال�ستعداد للتعاون الكامل مع االآخرين يف امل�ساريع واملبادرات امل�سرتكة.  ��
ويف حالة كون الربنامج مهنيًا، يتعني االإملام مبجال وا�سع و متكامل من املعارف واملهارات املطلوبة للممار�سة الفعالة  ��

يف املجال املهني املطلوب.
الأدبيات  �سامل  وفهم  عميقة  معرفة  اكت�ساب  يتعني  مهنية،  اإىل ممار�سة  يقود  وال  اأكادمييًا  الربنامج  كون  حالة  ويف  ��
االأبحاث يف جمال التخ�س�س، اإ�سافة اإىل القدرة على تف�سري وحتليل وتقومي اأهمية تلك االأبحاث يف زيادة املعرفة يف 

املجال الدرا�سي.
ويجب على خريجي هذا امل�ستوى اأن:

يبادروا يف حتديد امل�سكالت والق�سايا و اإيجاد احللول لها يف املواقف الفردية واجلماعية، وميار�سوا القيادة الإيجاد  ��
حلوٍل عملية ومبتكرة.

يطبقوا املُدركات النظرية واأ�ساليب اال�ستق�ساء املكت�سبة من جمالهم الدرا�سي يف معاجلة الق�سايا وامل�سكالت �سمن  ��
�سياقات خمتلفة.

يدركوا طبيعة التغري ال�سريع يف املعلومات يف جمال تخ�س�سهم، ويكونوا قادرين على مراعاة ذلك عند درا�سة الق�سايا  ��
االأكادميية اأو املهنية واقرتاح احللول لها. 

ي�ساركوا يف االأن�سطة بهدف مواكبة اأحدث التطورات يف جماالتهم االأكادميية اأو املهنية، وي�ستمروا يف تعزيز معارفهم  ��
وفهمهم الذاتي.

يظهروا دائمًا م�ستوى عاٍل من االأخالقيات و ان�سباط ال�سلوك، و يبدوا روح القيادة يف االأو�ساط االأكادميية واملهنية  ��
واالجتماعية.

امل�سوؤولية  وحتمل  االإخال�س  من  عالية  م�ستوياٍت  وتعك�س  االإ�سالمية،  واملعتقدات  القيم  مع  تتوافق  بطرق  يت�سرفوا  ��
وااللتزام جتاه خدمة املجتمع.

5-3-3 نواجت التعلم املتوقعة يف امل�ستوى الثالث، لكل جمال:
1- املعرفة:

اأن يكون لديه معرفة �ساملة وب�سكل متكامل ومنظ�ّم مبجال الدرا�سة، وباملبادئ والنظريات االأ�سا�سية املتعلقة بذلك  ��
املجال. واأن يكون ملمًا باملعارف و النظريات يف املجاالت العلمية االأخرى املت�سلة مبجاله، و ملمَا باملجاالت املهنية 
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االأخرى ذات العالقة اإذا كان التخ�س�س مهنيًا.  واأن يكون ملمًا كذلك باأحدث التطورات يف التخ�س�سات التي ي�ستمل 
املعرفة  وزيادة  للق�سايا  باإيجاد احللول  املتعلقة  باالأبحاث احلديثة  العايل  الوعي  عليها جمال درا�سته، مبا يف ذلك 
يف جمال التخ�س�س.  ويف الربامج التي تعّد الطلبة للممار�سة املهنية، يكون اخلريجون على وعي باالأنظمة واللوائح 

التنظيمية للمهنة، وباملتطلبات الفنية لها، وكيفية حت�سني ذلك عرب الزمن ا�ستجابة للتغريات يف الظروف املحيطة. 
2- املهارات الإدراكية:

اأن ي�ستطيع القيام باال�ستق�ساءات، واأن يفهم ويقّوم املعلومات واملفاهيم واالأدلة اجلديدة من م�سادر متنوعة، و يطبق  ��
النتائج على نطاق وا�سٍع من الق�سايا وامل�سكالت مع قدر ب�سيط من التوجيه.  واأن ي�ستطيع اأن يبحث امل�سكالت املعقدة 
ن�سبيًا م�ستخدمًا اأ�سكااًل متنوعة من تقنيات املعلومات وامل�سادر االأخرى، ويقرتح حلواًل مبتكرة لها مع مراعاة املعارف  
النظرية و اخلربات العملية ذات العالقة وما يرتتب على القرارات املتخذة. و ي�ستطيع تطبيق هذه املهارات واملدركات 
يف �سياقات اأكادميية ومهنية مت�سلة مبجال درا�سته.  واأما يف الربامج املهنية، فينبغي اأن يكون قادرًا على ا�ستخدام 
الطرق االإجرائية املعتادة )الروتينية( ب�سكل منا�سب، مع حتديد املواقف التي تتطلب اإيجاد حلوٍل مبتكرة واال�ستجابة 

ب�سكل يعتمد على خلفيته النظرية والعملية ذات العالقة.
3- مهارات التعامل مع الآخرين وحتمل امل�سوؤولية:

ي�سهم يف احللول البناءة للق�سايا يف املواقف اجلماعية ويعمل على ت�سهيلها، �سواء اأكان يف مركز قيادي اأم كان ع�سوًا  ��
يف جماعة.  و ميكن اأن ميار�س قيادة اجلماعة يف مواقف متنوعة تتطلب ا�ستجابات مبتكرة.   

ب�سكل  اأكان ذلك  �سواًء  لها،  ب�سكل منا�سب  والت�سدي  تتطلب عناية خا�سة،  التي  الق�سايا  باملبادرة يف حتديد  يقوم  ��
انفرادي اأم من خالل العمل اجلماعي.

اأ�ساليب التحليل  اأو  اإيجاد املعلومات اجلديدة  اأن يحدد وي�ستخدم و�سائل  ��  يتحمل م�سوؤولية تعلمه الذاتي، وي�ستطيع 
الالزمة الإجناز املهام امل�سندة اإليه. 

يتعامل مع الق�سايا االأخالقية واملهنية التي لها عالقة بالقيم و االأحكام االأخالقية بطرق ح�سا�سة لالآخرين، ومتوافقة  ��
مع القيم االأ�سا�سية واالأخالقيات املهنية املتعارف عليها. 

4- مهارات التوا�سل، وتقنية املعلومات، واملهارات العددية:
واأن يطبقها ب�سكل  الق�سايا وامل�سكالت،  العالقة عند درا�سة  االأ�ساليب االإح�سائية والريا�سية ذات  اأن يحدد  ميكن  ��

اإبداعي يف تف�سري املعلومات واقرتاح احللول.
للق�سايا املختلفة وللمتلقني  املنا�سبة  العر�س  اأ�سكال  واأن يختار وي�ستخدم  يتوا�سل بفعالية �سفهيًا وكتابيًا،  اأن  ميكن  ��

املختلفني.
املعلومات  واإي�سال  وتف�سري،  واالت�ساالت منا�سبة يف جمع،  املعلومات  تقنيات  اأكرث  ب�سكل معتاد )روتيني(  ي�ستخدم  ��

واالأفكار.
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5-4- امل�ستوى الرابع: الدبلوم العايل

5-4-1- خ�سائ�ص الربامج:
هي درجة تتطلب اجتياز ما ال يقل عن )24( اأربع وع�سرين �ساعًة معتمدة، وتكون عادة بعد اإمتام درجة البكالوريو�س، 
وت�ستغرق عامًا درا�سيًا واحدًا على االأقل بنظام التفرغ الكلي اأو ما يعادل ذلك بنظام التفرغ اجلزئي. وتهدف هذه الربامج اإىل 
تقدمي درا�سات اأكادميية و مهنية متقدمة فوق مرحلة البكالوريو�س للطلبة الراغبني يف حت�سني معارفهم ومهارتهم املهنية، 
غري اأنهم ال ي�ستوفون متطلبات االلتحاق بدرجة املاج�ستري اأو ال يرغبون يف اإجراء البحث اأو امل�سروع االأ�سا�سي املطلوب لنيل 
مثل هذه الدرجة.  و تت�سمن برامج الدبلوم العايل عادة جمموعًة من املواد الدرا�سية املتقدمة ذات العالقة بتخ�س�س مهنيٍّ 

معني، كما قد تتطلب اإكمال م�سروٍع رئي�سي اأو فرعي.

ومع اأن درجة الدبلوم العايل تعترب موؤهاًل علمّيًا يف حدِّ ذاته، فيمكن للطلبة الذين يكملونها اأن يتقدموا ملوا�سلة الدرا�سة 
يف م�ستوى املاج�ستري، و قد يتطلب ذلك منهم ا�ستيفاء متطلبات قبول خا�سة، اأو اإكمال درا�ساٍت نظرية اأو تطبيقيٍة اإ�سافية 

قبل ذلك.

5-4-2- خ�سائ�ص اخلريجني:
ينبغي اأن يكون احلا�سلون على الدبلوم العايل قد اأثبتوا ما يلي: 

املعرفة املتقدمة بالنظريات اأو املمار�سة املهنية، واخلربة الوا�سعة يف جمال اأكادميّي اأو مهنّي. ��
وا�سع من  اإىل جمال  ا�ستنادًا  والبحث  التخطيط  اإبداعي يف  ب�سكل  املمار�سات  و  النظريات  تلك  تطبيق  القدرة على  ��

املدركات داخل وخارج جمال درا�ستهم املحددة.
القدرة على اختيار وا�ستخدام جمموعة من االأ�ساليب الريا�سية و غريها من االأ�ساليب التحليلية يف درا�سة الق�سايا  ��
والكتابية  ال�سفهية  االت�سال  الأ�سكال  الفع�ّال  واال�ستخدام  لها.  جديدة  مبادرات  واق��رتاح  عنها  التقارير  واإع��داد 

واالإليكرتونية للتوا�سل مع املتلقني يف االأو�ساط االأكادميية و املهنية واالجتماعية. 
الكفاءة العالية يف اال�سطالع بامل�سوؤوليات املتعلقة باملمار�سة املهنية اأو الوظيفية. ��

ويجب على خريجي هذا امل�ستوى اأن:
يعتمدوا على مدى وا�سع من املعارف النظرية والعملية داخل و خارج جمال تخ�س�سهم الدرا�سي يف معاجلة الق�سايا  ��

وامل�ساكل اجلديدة.
ميار�سوا القيادة الفعالة يف املبادرات التي ت�ستهدف معاجلة الق�سايا املهمة يف العمل اأو يف بيئة املجتمع بطرق تت�سم  ��

باحل�سا�سية جتاه االآخرين وتتوافق مع القيم االأ�سا�سية واملبادئ االأخالقية.
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يوؤثروا ب�سكل اإيجابي على االآخرين من خالل القدوة والقيادة يف احلياة املهنية واالجتماعية. ��
يتحملوا امل�سوؤولية يف تطوير مهاراتهم املهنية ذاتيًا، ويعملوا ب�سكل تعاوين مع االآخرين يف متابعة كل ما ي�ستجّد من  ��

تطوراٍت حديثة يف جمالهم.
امل�سوؤولية  وحتمل  االإخال�س  من  عالية  م�ستويات  وتعك�س  االإ�سالمية،  واملعتقدات  القيم  مع  تتوافق  بطرق  يت�سرفوا  ��

وااللتزام جتاه خدمة املجتمع.
5-4-3- نواجت التعلم املتوقعة يف امل�ستوى الرابع، لكل جمال:

1- املعرفة:
اأن يكون لديه معرفة متقدمة بالنظريات واملمار�سات يف جمال اأكادميي اأو مهني، ويف جماالت اأخرى مرتبطة مبجال  ��
على  التطورات  وتاأثري هذه  املهنية  املمار�سات  واملبتكرات يف  املعا�سرة  باالأبحاث  االإملام  اإىل  باالإ�سافة  التخ�س�س.  

النظريات واملمار�سات املتعارف عليها. 
2- املهارات الإدراكية:

م�سادر  حتديد  مع  املعقدة،  وامل�سكالت  الق�سايا  درا�سة  يف  العملية  واخل��ربة  النظرية  املعرفة  تطبيق  ي�ستطيع  اأن  ��
املعلومات االإ�سافية اأو اأ�ساليب التحليل املطلوبة. واأن ياأخذ يف االعتبار الظروف العملية املختلفة عند حتليل الق�سايا، 

وي�ستخل�س النتائج ويقرتح احللول للم�سكالت اأو ي�سع اإ�سرتاتيجيات العمل التي ت�ساهم يف حلها.
3- مهارات التعامل مع الآخرين وحتمل امل�سوؤولية:

يعمل بفعالية على امل�ستوى الفردي ويف املواقف اجلماعية يف �ستى الظروف واملواقف مبا يف ذلك املواقف اجلديدة  ��
وتلك التي تتطلب م�ستويات عالية من الرباعة واحل�سا�سية.  واأن يت�سرف مب�سوؤولية يف وظيفته اأو يف اأي جمال من 

املجاالت املهنية االأخرى، مبديًا روح القيادة و متحماًل يف ذلك م�ستويات عالية من امل�سوؤولية.
واملهارات  القدرات  ولتطوير  الراهنة   املهام  من  لكل  الالزمة  اجلديدة  املهارات  و  املعارف  تطوير  م�سوؤولية  يتحمل  ��

امل�ستقبلية. 
يلتزم مب�ستوى عاٍل من ال�سلوك  االأخالقي يف املواقف التي تت�سمن ت�ساربًا يف القيم واختالفات يف االأولويات. ويوؤثر  ��
املواقف  اأو  الوظيفي  املجال  قيادي يف  بدور  اال�سطالع  و  املثالية  الت�سرفات  االآخرين من خالل  اإيجابي على  ب�سكل 

اجلماعية االأخرى.
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4- مهارات التوا�سل، وتقنية املعلومات، واملهارات العددية:
منا�سب  ب�سكل  يطبقها  واأن  اال�ستنتاجات  يف  االإح�سائية  و  الريا�سية  االأ�ساليب  من  جمموعة  ي�ستخدم  اأن  ي�ستطيع  ��
وي�ستخدمها بذكاء يف ا�ستق�ساء الق�سايا و امل�سكالت واإعداد التقارير عنها. واأن يتوا�سل مع االآخرين بفعالية كتابة 
اأو م�سافهة وبا�ستخدام تقنية االت�ساالت االإلكرتونية.  و يقّوم ب�سكٍل معتاٍد )روتيني( مدى جناح التوا�سل مع املتلقني 

املختلفني، و يتخذ االإجراءات الالزمة لتح�سني كفاءة التوا�سل كلما دعت احلاجة اإىل ذلك.

5-5- امل�ستوى اخلام�ص: املاج�ستري

5-5-1- خ�سائ�ص الربامج:
هي درجة تتطلب اجتياز ما ال يقل عن )24( اأربع وع�سرين �ساعًة معتمدة من املقررات الدرا�سية اإ�سافة اإىل ر�سالة وذلك 
يف الربامج التي متنح درجًة بحثية، اأو اجتياز ما ال يقل عن )39( ت�سع وثالثني �ساعًة معتمدة من املقررات الدرا�سية اإ�سافة 
اإىل م�سروع تخرج اأ�سا�سي. وت�ستغرق درجات املاج�ستري عادة مابني عام درا�سي واحد على االأقل اإىل ثالثة اأعوام من الدرا�سة 

املتقدمة بعد احل�سول على درجة البكالوريو�س.

درجة  اأنهوا  الذين  للطلبة  املتقدمة  واملهنية  االأكادميية  واملهارات  باملعارف  الطلبة  لتزويد  املاج�ستري  برامج  وُت�سمم 
البكالوريو�س مب�ستوى عاٍل من التح�سيل،  مبعدل تراكميِّ )3( اأو اأعلى عادة.

و درجات املاج�ستري التي ت�ستهدف اخلربة املهنية املتقدمة قد تت�سمن باالإ�سافة للمقررات الدرا�سية املتقدمة م�سروعًا 
ق فيه ما تعلمه على ق�سايا و م�سكالت يف التخ�س�س. بحثيًا رئي�ساً، ينجزه الطالب ب�سكل م�ستقل، ويطبِّ

اأو ماج�ستري يف العلوم   )MA( ت�ُمنح درجات املاج�ستري التي تعتمد على الر�سالة مب�سميات مثل ماج�ستري يف االآداب و 
)MSc( عادة.  اأما درجات املاج�ستري املهنية التي تت�سمن درا�سة مقررات درا�سية متقدمة، اأو مقررات درا�سية وم�سروع 
اأو    ،)MBA( االأعمال  اإدارة  ماج�ستري  اأو   ،)MBus( االأعمال  ماج�ستري  مثل  مب�سميات  عادة  ت�ُمنح  فهي  رئي�س،  تخرج 

ماج�ستري الرتبية )MEd(،  اأو ماج�ستري الهند�سة  )MEng(  اأو اأي م�سميات اأخرى ترتبط باملجال املهني املعني.

5-5-2- خ�سائ�ص اخلريجني:
ينبغي اأن يكون احلا�سلون على �سهادة املاج�ستري قد اأثبتوا ما يلي: 

الفهم ال�سامل و املتعمق للنظريات واالأبحاث و اآخر التطورات العلمية يف فرع من فروع املعرفة اأو يف جمال تدريبي  ��
مهني، ولتاأثري هذه التطورات على املخزون املعريف يف التخ�س�س املعني.
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با�ستقاللية يف  وتطبيقها  ا�ستخدامها  والقدرة على  باملجال،  املخت�سة  واال�ستق�ساء  للبحث  املتقدمة  باالأ�ساليب  االإملام  ��
املجال الدرا�سي اأو املمار�سة املهنية، والقدرة على ا�ستخدام هذه االأ�ساليب يف القيام باأبحاث رئي�سة اأو م�ساريع مهنية. 

القدرة على ا�ستخال�س نتائج االأبحاث والتطورات احلديثة وتطبيقها يف املمار�سات املهنية، ويف التحليل، ويف تطوير  ��
واختبار الفر�سيات، ويف اقرتاح احللول للق�سايا وامل�سكالت النظرية والعملية.

القدرة على اإي�سال نتائج البحوث والدرا�سات املتقدمة من خالل املن�سورات املحكمة اإىل االأو�ساط االأكادميية و املهنية  ��
و غريهم من فئات املجتمع.

ويجب على خريجي هذا امل�ستوى اأن:
ال�سليمة،  االأحكام  اإ�سدار  و  االإبداعية  احللول  بتقدمي  املعقدة  واملهنية  االأكادميية  للق�سايا  م�ستمر  ب�سكل  ي�ستجيبوا  ��

وي�ستخدموا هذه املهارات عند ال�سرورة يف حالة غياب املعلومات الكاملة اخلا�سة باملو�سوع قيد البحث. 
يت�سرفوا با�ستقالل ذاتي يف معاجلة وحل امل�سكالت املتوقعة وغري املتوقعة، ويتعاونوا مع االآخرين، وي�سطلعوا باالأدوار  ��

القيادية عند احلاجة لذلك يف املواقف اجلماعية.
يلتزموا بالقيم االأخالقية املتعارف عليها يف التعامل مع املوا�سيع احل�سا�سة واملعقدة التي قد تت�سمن ت�ساربًا قويًا يف  ��

القيم، اإ�سافة اإىل حث االآخرين على االلتزام بها.
يتحملوا م�سوؤولية تعلمهم الذاتي امل�ستقل ب�سكل كامل، و يقوموا بدور قيادي يف توفري الفر�س لدعم التطوير املهني  ��

امل�ستمر لالآخرين.
امل�سوؤولية  االإخال�س و حتمل  وتعك�س م�ستويات عالية من  االإ�سالمية،  املعتقدات  و  القيم  تتوافق مع  يت�سرفوا بطرق  ��

وااللتزام جتاه خدمة املجتمع.
5-5-3- نواجت التعلم املتوقعة يف امل�ستوى اخلام�ص، لكل جمال:

1- املعرفة:
اأن يكون لديه معرفة �ساملة وفهم ناقد للمو�سوعات االأ�سا�سية للمادة الدرا�سية اأو التخ�س�س مبا يف ذلك املفاهيم  ��
الرئي�سة، واملبادئ والنظريات وتطبيقاتها الراهنة يف جمال بحثي اأكادميي متخ�س�س اأو يف ممار�سة مهنية.  ولديه 
واأ�ساليب  االأبحاث  و  النظريات  باأحدث  يتعلق  فيما  الدقيق  التخ�س�س  اأكرث من جماالت  اأو  واحد  فهم عميق ملجال 
املمار�سة املهنية يف هذا املجال. ويفهم كيف تتكون املعارف احلديثة، وكيف تطبق، كما يفهم تاأثري االأبحاث احلديثة 
على املخزون املعرف�ي يف املجال وعلى املمار�سات املهنية املرتبطة به.  ويدرك اللوائح واالإجراءات احلديثة يف البيئة 
عليها  يرتتب  وما  التغريات  اأ�سباب هذه  يدرك  كما  املعني،  املهني  التخ�س�س  على  توؤثر  قد  والتي  والدولية،  املحلية 

م�ستقباًل.
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2- املهارات الإدراكية:
يطبق املعرفة النظرية والعملية ب�سكل م�ستمر يف التعامل مع جمموعة متنوعة من ال�سياقات اجلديدة وغري املتوقعة  ��
العلمية اأو املهنية اأو كليهما معًا، و يقدم ا�ستجابات اأ�سيلة ومبتكرة للم�سكالت والق�سايا. كما ي�سدر اأحكاماً  مقنعة 

ومبنية على اطالع يف املواقف التي ال تتوفر فيها معلومات كاملة اأو مت�ّ�سقة.
املهمة  اجلديدة  االأفكار  ويطور  تطبيقها،  وي�ستطيع  املهنية  التقارير  اأو  املن�سورة  االأبحاث  من  اال�ستخال�س  ي�ستطيع  ��
يف  والعام  املتخ�س�س  البحث  اأ�ساليب  تطبيق  وي�ستطيع  املعارف.  هذه  يخترب  اأو  لديه  الثابتة  املعارف  يف  ويدجمها 

التحليل االإبداعي للق�سايا املعقدة، ويف ا�ستنباط النتائج واملقرتحات املت�سلة مبجال تخ�س�سه االأكادميي اأو املهني.
ي�ستطيع تخطيط وتنفيذ امل�ساريع الكبرية اأو جزءًا من بحث علمي با�ستقاللية، مطبقًا يف ذلك معرفته النظرية والعملية  ��
وم�ستخدمًا اأ�ساليب البحث ليتو�سل اإىل ا�ستنتاجات  قيمة توؤدي اإىل اإ�سافاٍت مهمًة للمعرفة احلالية اأو للممار�سات 

املهنية. 
3- مهارات التعامل مع الآخرين وحتمل امل�سوؤولية:

يبادر يف حتديد الق�سايا وامل�سكالت املعقدة يف ال�سياقات االأكادميية اأو املهنية ويف معاجلتها ب�سكل اإبداعي.  ويت�سرف  ��
ب�سورة م�ستقلة، عندما تكون هناك حاجة اإىل معلومات اأو مهارات اإ�سافية، و ذلك بالبحث عن املعلومات واملهارات 

املطلوبة وتطبيقها.
يتحمل امل�سوؤولية كاملة عن عمله، ويتعاون ب�سكل كامٍل وبن�َّاء  مع االآخرين عند معاجلة الق�سايا وامل�سكالت، مبديًا  ��
مهارات القيادة الر�سمية وغري الر�سمية وذلك كلما دعت احلاجة. ويت�سرف بطرق حتفز دائمًا فعالية املجموعة ككل 

يف املواقف اجلماعية.
يتعامل ب�سكل دائم وبح�سا�سية مع الق�سايا االأخالقية املعقدة يف املواقف االأكادميية اأو املهنية.  و ي�سدر اأحكامًا �سليمة  ��
و عادلة، مبنية على اطالع، وم�ستندة اإىل مبادئ وقيم معروفة، وذلك يف الق�سايا التي مل يتم التطرق اإليها ب�سكل 
دقيق يف معايري وقواعد ال�سلوك االأخالقي و املمار�سة اأو اللوائح التنظيمية. ويبادر يف االإ�سارة اإىل نقاط الق�سور يف 

معايري وقواعد املمار�سة احلالية ملحاولة مراجعتها واإ�سالحها.
4- مهارات التوا�سل، وتقنية املعلومات، واملهارات العددية:

يتوا�سل بفعالية، وبامل�ستوى املالئم مع املتلق�نّي االأكادمييني واملهنيني واملجتمع ككل، من خالل تقارير ر�سمية وغري  ��
ر�سمية وعرو�س تقدميية ومن�سورات اأكادميية ومهنية، مبا يف ذلك الر�سالة العلمية اأو تقرير امل�سروع الرئي�س.

يح�سل على البيانات االإح�سائية والريا�سية، ويقّومها ب�سكل ناقٍد، كما ي�ستخدمها بكفاءة، كما ي�ستخدم كمًا وا�سعًا  ��
من تقنيات املعلومات واالت�ساالت املالئمة يف بحث الق�سايا واإي�سال النتائج والتو�سيات.
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5-6- امل�ستوى ال�ساد�ص: الدكتوراه

5-6-1- خ�سائ�ص الربامج:
هي درجة تتطلب اجتياز ما ال يقل عن )30( ثالثني �ساعًة معتمدة من املقررات الدرا�سية املتقدمة اإ�سافة اإىل ر�سالة 
رئي�سة. وت�ستغرق عادًة اأكرث من عامني درا�سيني بنظام التفرغ الكامل اأو ما يعادلها، وذلك بعد احل�سول على درجة املاج�ستري.  
وهناك نظاٌم اآخر لربامج الدكتوراه يكون الرتكيز فيه اأكرب على البحث امل�ستقل وهو متاح يف بع�س املجاالت ببع�س املوؤ�س�سات 

التعليمية، ويتطلب درا�سة ما ال يقل عن )12( اثنتي ع�سرة �ساعة معتمدة ور�سالة اأكرث �سمواًل وتعمقًا.

وامل�ساهمة  رئي�ٍس،  بحث  جمال  يف  التطورات  الأحدث  واإتقانًا  وم�ستقاًل،  وغزيرًا  متقدما  علمًا  الدكتوراه  برامج  وتتطلب 
يف اإ�سافة معارف جديدة وتف�سريها وتطبيقها بطريقة ت�سيف ب�سكل جوهري اإىل تطوير جمال التخ�س�س اأو فرع املعرفة 
الرئي�سي اأو املجال املهني.  وقد تركز الربامج على البحث امل�ستقل الذي ينتهي بر�سالة ت�سيف للمعرفة احلالية، اأو جتمع بني 

كل من املقررات الدرا�سية املتقدمة والر�سالة يف جمال مهني اأو تطبيقي.  

وت�ُمنح درجات الدكتوراه البحثية مب�سمى دكتوراه الفل�سفة )PhD( عادة. اأما الدكتوراه املهنية التي تعتمد على مقررات 
درا�سية متقدمة ور�سالة تطبيقية اأ�سا�سية اأو م�سروع رئي�س فت�ُمنح مب�سمى دكتوراه اإدارة االأعمال )DBA(، اأو دكتوراه الرتبية 

)DEd(، اأو  دكتوراه الهند�سة  )DEng(، اأو اأي م�سمى مالئم للمجال املهني املعني.

5-6-2- خ�سائ�ص اخلريجني:
ينبغي اأن يكون احلا�سلون على �سهادة الدكتوراه قد اأثبتوا ما يلي: 

الفهم ال�سامل واملتعمق لكٍم هائل من املعارف املتقدمة و االأبحاث املتقدمة يف جمال اأكادميي اأو مهني حمدد. ��
االإملام بالق�سايا امل�ستجدة يف اأحد الفروع الرئي�سة يف املجال االأكادميي اأو املجال املهني، وبالتحديات املحتملة لتلك  ��

الق�سايا، فيما يتعلق باملمار�سات الراهنة والنتائج املتعارف عليها عامة.
اإ�سافة معارف  العلم العميق الذي يت�سمن اال�ستخال�س من النظريات واالأبحاث يف املجاالت ذات ال�سلة، وامل�ساهمة يف  ��
جديدة وتف�سريها من خالل االأبحاث االأ�سيلة، اأو تطبيق النظريات واالأبحاث التي ت�سيف ب�سكل اأ�سا�سي للممار�سة املهنية. 

الفهم ال�سامل والعميق الأ�ساليب البحث التي تطبق يف املجال التعليمي املعني. ��
املطبوعات  يف  و  امل�ساريع  تقارير  اأو  االأ�سا�سية  العلمية  الر�سائل  يف  جترى  التي  االأبحاث  نتائج  توثيق  على  القدرة  ��

االأكادميية اأو املهنية املحكمة.
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ويجب على خريجي هذا امل�ستوى اأن:
وي�سهموا  واملمار�سة يف جمالهم،  املعرفة  كليهما يف تطوير  اأو  املهني  اأو فهمهم  املتقدمة  با�ستمرار معارفهم  يطبقوا  ��

ب�سكل وا�سح يف تكوين روؤى واإ�سرتاتيجيات جديدة.
يقوموا بدور قيادّي فعال يف جمالهم، ويعاجلوا الق�سايا املهمة امل�ستجدة، ويو�سلوا اأفكارهم وا�ستنتاجاتهم ب�سكل فعال  ��

اإىل املتلقني من متخ�س�سني وغري متخ�س�سني.
يتعاملوا با�ستمرار وبح�سا�سية مع الق�سايا االأخالقية املعقدة يف املواقف االأكادميية اأو املهنية، ويبادروا يف تاأمني حلول  ��

منا�سبة للق�سايا االأعم التي توؤثر يف املجتمع ككل.
امل�سوؤولية  االإخال�س و حتمل  وتعك�س م�ستويات عالية من  االإ�سالمية،  املعتقدات  و  القيم  تتوافق مع  يت�سرفوا بطرق  ��

وااللتزام جتاه خدمة املجتمع.
5-6-3- نواجُت التعلم املتوقعة يف امل�ستوى ال�ساد�ص، لكل جمال:

1- املعرفة:
اأو يف جمال مهني، ويت�سمن ذلك كاًل من  العلوم  املعارف يف فرع من فروع  لكِم هائِل من  لديه فهم �سامل وعميق  ��
املعلومات املحددة والنظريات واملبادئ واملفاهيم ذات العالقة. وعلى علم باأحدث التطورات يف املجال مبا يف ذلك 
عليها  املتعارف  بالنتائج  اخلا�سة  التطورات  يف  املحتملة  والتحديات  احلديثة،  البحث  واأ�ساليب  امل�ستجدة  الق�سايا 
على  �سواًء  املتغرية  باملمار�سات  ومتعمقة  �ساملة  معرفة  لديه  يكون  املهني،  املجال  الدكتوراه يف  درا�سات  ويف  عامة. 
تاأثري  العاملي.  وتكون لديه معرفة �ساملة وعميقة بالتطورات يف املجاالت ذات العالقة والتي لها  اأو  امل�ستوى املحلي 

حمتمل يف جمال البحث اأو املمار�سة املهنية.
2- املهارات الإدراكية:

يكون قادرًا على تطبيق روؤى نظرية متقدمة واأ�ساليب اال�ستق�ساء، والبحث يف  التحليل االإبداعي للق�سايا وامل�سكالت  ��
الرئي�سة، وعلى تطوير حلوٍل مبتكرة لها.

ي�ستطيع اأن ي�ستخل�س من االأبحاث ومن الكتابات النظرية، واأن يطور اأفكارًا وروؤى جديدة مبنية على دمج االأفكار من  ��
داخل جمال درا�سي متخ�س�س اأو من خارجه .

ي�ستطيع اأن ي�سمم وينفذ بحوثًا متقدمة، اأو م�ساريع تطويرية ملعاجلة الق�سايا املعقدة التي لها عالقة بتطوير املعارف  ��
اجلديدة اأو بتطوير مهم يف املمار�سة املهنية.
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3- مهارات التعامل مع الآخرين وحتمل امل�سوؤولية:
يعمل با�ستمرار مب�ستوى عاٍل من اال�ستقالل الذاتي وروح املبادرة يف االأن�سطة االأكادميية اأو املهنية. ��

راجعة  تغذية  خالل  من  حت�سينها   على  ويعمل  الذاتية،  فعاليته  م  ويقوِّ الذاتية،  الأن�سطته  الكاملة  امل�سوؤولية  يتحمل  ��
مو�سوعية للذات وتخطيط هادف وبناء للتح�سني والتطوير.

ي�ساعد يف التفاعل البناء يف االأن�سطة اجلماعية وميار�س القيادة الفعالة يف البيئات املهنية واالجتماعية املركبة. ��
يتعامل ب�سكل دائم وبح�سا�سية مع الق�سايا االأخالقية املعقدة ، و ي�سدر اأحكاماً  �سليمة و عادلة ومبنية على اطالع ،  ��
وي�سدر ا�ستنتاجاته ويو�سلها بطريقة ذكية وح�سا�سة اإىل اأولئك الذين يتاأثرون مبثل هذه الق�سايا. ويبادر يف االإ�سارة 

اإىل نقاط الق�سور يف معايري وقواعد املمار�سة احلالية ملحاولة مراجعتها واإ�سالحها. 
4- مهارات التوا�سل، وتقنية املعلومات، واملهارات العددية:

وغري  ر�سمية  تقارير  ككل، من خالل  واملجتمع  واملهنيني  االأكادمييني  املتلقني  مع  املالئم  وبامل�ستوى  بفعالية  يتوا�سل  ��
ر�سمية وعرو�س تقدميية ومن�سورات اأكادميية ومهنية، مبا يف ذلك الر�سالة العلمية الرئي�سة اأو تقرير امل�سروع حول 

ق�سية مهمة ومعقدة.
وا�سعًا من  كّمًا  ي�ستخدم  وي�ستخدمها بكفاءة، كما  والريا�سية،  االإح�سائية  البيانات  اعتيادي )روتيني(  ب�سكل  يقّوم  ��

تقنيات املعلومات واالت�ساالت املالئمة يف بحث الق�سايا واإي�سال النتائج والتو�سيات.
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