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 -1مقدمة
أدى النمو المطرد والتنوع في نظام التعليم العالي إلى زيادة الحاجة إلى التأكد من وجود فهم
واضح ومشترك للمعرفة والمهارات التي يطورها الطالب الحاصلين على مؤهالت علمية من
مؤسسات تعليمية مختلفة .وهذا مهم للطالب ،حيث يجب أن يكونوا واثقين مما سيتعلمونه وما
سيستطيعون عمله عند إكمال برامجهم ،وهو مهم كذلك ألولياء األمور الذين يدعمون الطالب
خالل تلك العملية ،ومهم أيضا ألصحاب العمل ولزمالئهم المهنيين الذين يحتاجون ألن يعتمدوا
على قدرات أولئك الذين سيعملون معهم .وبينما قد ترغب بعض المؤسسات في تنمية مهارات
خاصة لدى طالبها تفوق الحد األدنى المطلوب – وينبغي تشجيعهم على ذلك -فمن المهم أن
تطور ك ُل البرامج التي تحمل نفس مسمى المؤهل ال ُمستوى المتوقــع من نواتج التعلم ،بغض
النظر عن المؤسسة التعليمية التي تمت فيها الدراسة.
ولقد زادت العولمة من الحاجة إلى فهم مشترك لما هو متوقع من كل مستوى من المستويات
المختلفة للمؤهالت ،وازدادت أعداد الخريجين الذين يسافرون للخارج إلكمال دراستهم أو للعمل
في مجال البحث و المشاريع التطويرية في بيئة عالمية .وتعمل الشركات الكبيرة في بيئة عالمية
ت منافس ٍة عالميا ،وال بد من أن يثق الخريجون
وتحرص على التأكد من أن لدى موظفيها مهارا ٍ
بأن مؤهالتهم سيُعترف بها في أي مكان يسافرون له في العالم .وقد أدت هذه الضغوط إلى انتشار
أُطـ ُر المؤهالت في أنحاء كثيرة من العالم ،وال بد للمملكة العربية السعودية أن تستجيب بنفس
الطريقة.
وترمي توقعات التعلم الخاصة بالمؤهالت لما هو أبعد بكثير من مجرد اكتساب المعرفة .فقد
أوضحت دراسات عديدة من شتى أقطار العالم أن هناك حاجة ملحة لمدى أوسع من نواتج التعلم.
وتشمل هذه السمات الشخصية مثل األمانة والموثوقية ،والقدرة على العمل بفعالية في مجموعات
والقدرة على القيادة ،ومجموعة واسعة من مهارات التفكير وحل المشكالت ،والقدرة على
التواصل مع أنواع مختلفة من الجمهور بشكل فعال ،والقدرة على استقصاء المشكالت الجديدة
وغير المتوقعة باستخدام مصادر متنوعة للمعلومات ،وااللتزام بالتعلم مدى الحياة لجعل
الخريجين أقدر على مواكبة التطورات السريعة جدا للمعارف الجديدة في مجاالتهم.
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وتطرح هذه التوقعات تحديات جديدة وصعبة لمؤسسات التعليم لما بعد الثانوي .فطرائق التدريس
التقليدية ليست كافية لتطوير هذا المدى من القدرات التي ينطوي الكثير منها على اتجاهات أو
عادات سلوكية التي تتأثر بعوامل كثيرة خارجة عن سيطرة المؤسسات التي تقدم تلك البرامج.
ويمكن أن تحدث المؤسسات التعليمية فرقا كبيرا بشرط أن يتم تصميم البرامج بطريقة تحقق
أقصى تأثير ممكن في مجموعة واسعة من نواتج التعلم ،وأن يتم تخطيط استراتيجيات تعليم
مناسبة وإدراجها في المقررات وفي أنشطة البرنامج األخرى ،وأن يتم مراقبة أثر هذه
االستراتيجيات وتعزيزها بشكل مستمر .ولقد تم اختيار تصنيفات أو مجاالت نواتج التعلم التي
وصفت في أطار المؤهالت هذا بحيث تتماشى مع أحدث المعارف والنظريات عن مدى نواتج
التعلم التي ينبغي تطويرها في الدراسات العليا ،ولتتماشى أيضا مع المبادئ العامة حول كيفية
تعلم هذه النواتج بشكل أكثر فعالية .وقد صممت نماذج توصيف كل من البرنامج والمقرر
لتساعد في تخطيط البرنامج لتحقيق هذه النتائج.
وقد صمم نظا ُم ضمان الجودة و االعتماد األكاديمي في المملكة العربية السعودية ليضمن أن
بشكل
تكون جودة التعليم العالي في المملكة مساوية ألعلى المعايير العالمية ،وأن يُعرف بذلك
ٍ
واسع في األوساط األكاديمية والمهنية على الصعيد العالمي .ويُعد اإلطار الوطني للمؤهالت
ٍ
عنصرا مهما في هذا النظام .وهو يهدف إلى ضمان اتساق معايير نواتج تعلم الطلبة في المملكة
بغض النظر عن المؤسسة التي درس بها الطالب ،كما يهدف لضمان تكافؤ هذه المعايير مع
ُ
مؤسسات التعليم العالي في شتى أنحاء العالم .وسيساعد اإلطار
معايير الشهادات التي تمنحها
ُ
المؤسسات
الوطني للمؤهالت في إيجاد نقاط مقارنة مالئمة للمعايير األكاديمية لتسترشد بها
التعليميةُ في عمليات التخطيط والمراجعة الذاتية ،والمراجعون الخارجيـون المشاركون في
ُ
وجهات التوظيف ،في فهم مهارات و قدرات
عمليات اعتماد البرامج والمراجعات المؤسسية،
الخريجين الذين قد يعينونهم.
إن البرامج التي يتم تطويرها وفقا لهذا اإلطار الوطني للمؤهالت ال ينبغي أن تؤدي إلى اكتساب
المعارف والمهارات العامة والخبرات المهنية المرتبطة عادة بالدراسات المؤدية لشهادات
مساوية في كافة أنحاء العالم فحسب ،بل إنها يجب أن تشتمل على المعارف و المهارات المهنية
المحددة الالزمة للممارسة المهنية في المملكة العربية السعودية ،وأن تعكس السياسات التربوية
واألعراف الثقافية الخاصة بهذه البالد.
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ويجب أن يكون الشخص المتعلم قادرا على عمل ما هو أكثر من مجرد استرجاع المعلومات.
ويجب أن يكون لدى الخريجين القدرة على التعلم مدى الحياة وااللتزام بذلك ،و القدرة على
التواصل الفعال بما في ذلك االستخدام المناسب و الكفء لتقنية المعلومات ،والقدرة على المبادرة
في األنشطة الفردية والجماعية .و يصف اإلطا ُر المستويات المتزايدة المتوقعة من المعرفة
والمهارات في هذه المجاالت لكل مؤهل .ويتطلب تطوير هذه الخصائص استخدام طرائق تعليم
تأخذ الطلبة آلفاق أبعد من مجرد اكتساب المعارف والمهارات و تركز على استخدامها في
مواقف عملية وبشكل مستمر.
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العناصر الرئيسة لإلطار الوطني للمؤهالت
العناصر الرئيسة التي بُني عليها اإلطار الوطني للمؤهالت هي:
المستوياتُ :رقمت المستويات وربطت بمسميات المؤهالت لوصْ ف المتطلبات الفكرية المتزايدة
وتعقيدات التعلم المتوقعة من الطلبة كلما تقدموا في درجاتهم العلمية العليا.
الساعات المعتمدة :وهي نقاط مخصص ْه لوصْ ف مقدار الجهد أو حجم التعلم المتوقع الجتياز
درجة تعليمية أو مقرر معين أو أي وحدة دراسية من الوحدات المكونة للبرنامج.
مجاالت التعلُّم :الفئات الواسعة ألنواع نواتج التعلم التي يستهدف البرنامج التعليمي تطويرها.
وفيما يلي توضيح لكيفية استخدام هذه العناصر في إطار المؤهالت:
1-9

المستويات:

يبْدأُ اإلطار الوطني للمؤهالت عند مستوى االلتحاق بالتعليم العالي ،وهو النجاح في إتمام التعليم
الثانوي ،ويتدرج إلى درجة الدكتوراه .و ال يتضمن اإلطار دراسات ما بعد درجة الدكتوراه
والدرجات الفخرية ،و لكنه يتضمن اإلشارة لما هو متعارف عليه لمثل هذه البرامج و مسميات
الدرجات.
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و المستويات في اإلطار على النحو التالي:
 االلتحاق :إتمام التعليم الثانوي
 المستوى األول :الدبلوم الجامعي المتوسط
 المستوي الثاني :الدبلوم
 المستوى الثالث :البكالوريوس
 المستوى الرابع :الدبلوم العالي
 المستوى الخامس :الماجستير
 المستوى السادس :الدكتوراه

(مالحظة  :1بالرغم من أن مسمى "دبلوم متقدم" لم يُحدد بوصفه مستوى منفصال ،إال أنه يمكن أن يطلق على
البرامج التي تقع بين المستويين الثاني والثالث ،بشرط أال يقل عدد الساعات المعتمدة للبرنامج عن تسعين ()90
ساعة دراسية في التعليم العالي و أن يستغرق اجتيازه ما ال يقل عن ثالث سنوات دراسية بنظام التفر الكلي ،أو
ما يعادلها.
مالحظة  : 2واألسماء البديلة للدبلوم العالي التي يمكن استخدامها هي :دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات
فوق الجامعية).

و إتمام الدراسة بشكل مناسب في أي مستوى دراسي ال يعنى بالضرورة أن الشخص مؤهل
لالنتقال للدراسة في المستوى التالي ،وذلك ألن شروط االلتحاق بكل مستوى قد تتضمن الحصول
على معدل تراكمي معين في المستوى الذي يسبقه أو أي محكات أخرى لتضمن أن لدى
المتقدمين فرصا معقولة للنجاح في الدراسات المتقدمة واألكثر صعوبة ،والتي تؤهلهم للحصول
على مؤهالت أعلى.
2-2

الساعات المعتمدة:

إن عدد النقاط أو الساعات المعتمدة المحددة لكل مقرر أو برنامج دراسي يُعد مؤشرا لكميةة الةتعلم
المتوقعة .والمعمول به في المملكة العربية السعودية هو ربط هذه التوقعات بعدد ساعات الدراسةة
الفعلية في أنشطة التعلم المختلفة (مثل المحاضرات ،والدروس المساعدة ،والمعامل) .وألغةرا
هةةذا اإلطةةار الةةوطني للمةةؤهالت فقةةد أخةذت ( )15سةةاعة معتمةةدة بوصةةفها مقياسةةا لكميةةة التةةدريس
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والتعليم المتوقع عادة للطالب المنةتظم كليةا فةي مسةتويات المرحلةة الجامعيةة فةي الفصةل الدراسةي
و( )30ثالثين ساعة معتمدة في السنة الدراسية*.
ويتطلب الدبلوم الجامعي المتوسط ما ال يقل ( )30عن ثالثين ساعة معتمدة ،أما الدبلوم فيتطلب
( )60ستين ساعة معتمدة (أو سنتين من الدراسة) ،كما تتطلب درجة البكالوريوس ما ال يقل عن
( )120مائة وعشرين ساعة .وأما مستويات الدراسات العليا فتتطلب دراسات إضافية مشتملة
على ( )24أربع وعشرين ساعة معتمدة بعد البكالوريوس للدبلوم العالي ،و ( )24أربع وعشرين
أو ( )39تسع وثالثين ساعة معتمدة لدرجة الماجستير ،و ( )12اثنتي عشرة أو ( )30ثالثين
ساعة معتمدة لدرجة الدكتوراه ،اعتمادا على حجم الرسالة أو تقرير المشروع الرئيس.
وعلى كل ،فهذه مقاييس تقريبية فقط للتعلم المتوقع ،وأنماط التعلةيم المختلفةة قةد تةؤدي إلةى تغييةر
ذلك (على سبيل المثال ،إذا اعتمد مقرر دراسي على حضور المحاضرات بشكل مكثةف واعتمةد
آخر بشكل أكبر على الواجبات والمشاريع .وزيادة عدد ساعات االتصال إلى حد غيةر معقةول لةن
يةةؤدي بالضةةرورة إلةةى المزيةةد مةةن الةةتعلم ،كمةةا أن التطبيةةق المتشةةدد للعةةدد المحةةدد مةةن السةةاعات
المعتمةةدة قةةد يعطةةي تقةةديرا مبالغةةا فيةةه لمقةةدار الةةتعلم المتوقةةع) .وألغةةرا

هةةذا اإلطةةار الةةوطني

للمؤهالت واالعتماد ومراجعات الجودة التي تجريها الهيئة الوطنيةة للتقةويم واالعتمةاد األكةاديمي
فإن الحد األعلى للساعات المعتمدة الذي يمكةن اعتمةاده للدراسةة فةي الفصةل الدراسةي الواحةد هةو
( )18ساعة.

وتختلف الدول في تحديدها لمتطلبات الساعات المعتمدة للدراسة األكاديمية.
ولمقارنة المتطلبات الدراسةية مةع الةدول األخةرى يجةبُ أن يراعةى مةا هةو معمةول بةه م ْةن أنظمةة
الترقيم المستعملة في تلك الدول .فعلةى سةبيل المثةال ،فةي المملكةة المتحةدة تُخصةص ( )120مائةة
وعشةةرون نقطةةة معتمةةدة كمقيةةاس لنةةواتج الةةتعلم للتعبيةةر عةةن كميةةة الةةتعلم المتوقةةع لطالةةب متو ِّسةةط
المستوى في السنة الدراسية الواحدة في مرحلة البكالوريوس .وفةي النظةام األوروبةي الةذي يعتمةد
على معادلة الساعات تُخصص ( )60ستون ساعة معتمدة للتعبير عما يساوي سنة دراسية كاملة.
ونظام الترقيم في الواليةات المتحةدة األمريكيةة مشةابه لةذلك المسةتخدم بالمملكةة العربيةة السةعودية
*

يَـعتمد حسابُ الساعات املعتمدة على طريقة ،يُحسب فيها كلٌ مما يلي بساعة واحدة معتمَدة :احملاضرة

املكونة من ( ) 05مخسني دقيقة ،أو عدد اثـنتني أو ثالث من الوحدات املعملية ،أو الدروس املساعدة اليت يكون
طول كل منها ( )05مخسون دقيقة و متتد على مدى فصل دراسي مكون من مخسة عشر ( )50أسبوعاً.
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حيث تـ ُحتسب عةادة ( )30ثالثةون سةاعة معتمةدة للسةنة الدراسةية الواحةدة فةي المسةتوى الجةامعي
بنظام التفر الكلي.
ت وقةدرات بةدال مةن
وهناك اهتمام متزايد في كل العالم بالتعبير عن نواتج التعلم على شكل مهارا ٍ
الفترات الزمنية للدراسة ،ومرونة أكثر في احتساب الساعات المحولة واالعتراف بالتعلم السةابق.
وهذه التوجهات منطقية ويتم دعمها .إال أن اآلليات الالزمة لتطبيق هذه التوجهات على شكل نظام
كةاف بعةد لتحةل محةل االعتمةاد علةى السةاعات المعتمةدة أو سةنوات
شامل لةم يةتم تطويرهةا بشةكل
ٍ
الدراسة .وبناء على ذلك ،ال يزال وصف متطلبات الحصول على شةهادات علميةة معينةة يتضةمن
الرجو ع إلى عدد الساعات المعتمدة و عدد سنوات الدراسة المتوقعة عادة .و من المطلوب أن تةتم
عمليات مراجعةة الةزمالء مةن خةالل مةراجعين مسةتقلين لمراقبةة البةرامج وتحصةيل الطلبةة وذلةك
للتحقق من الحكم على مستويات (معايير) تحصيل الطلبة.
و قةةد يختلةةف طةةول بةةرامج درجةةة البكةةالوريوس (وعةةدد السةةاعات المعتمةةدة أو النقةةاط المعتمةةدة
المحسوبة) التي تحمل نفس المسميات أو مسميات مشابهة .فعلى سبيل المثال ،فإن البرنةامج الةذي
ت)
يةؤدي إلةةى الحصةول علةةى درجةةة البكةالوريوس قةةد يكةون أربةةع أو خمةةس (أو حتةى سةةت سةةنوا ٍ
اعتمادا على كمية التعلم المتوقعة .في حين نجد أن فترة مماثلة من الدراسة فةي بةرامج أخةرى قةد
تؤدي إلى الحصول على درجة البكالوريوس والماجستير ،وهذا يكون فقط عندما تكون محتويةات
درجة الماجستير قد درست بالمستوى المتقدم المطلوب لتلك الدرجة .فمسمى الدرجة العلمية مبني
على مستوى أو تعقيد التعلم ،ال على الفترة الزمنية فقط.
وغالبا ما تتضمن برامج التعليم العالي في الحقول المهنية فترات عمل ميداني أو تدريب عملي.
كل ،فإن عدد الساعات
ويمكن في هذه الحالة تخصيص ساعات دراسية معتمدة لها .و على ٍ
المعتمدة المحدد يجب أن يكون مبررا من حيث عالقته بنواتج تعلم الطلبة المتوقعة من تلك
التجربة.
3-2

مجاالت نواتج التعلم:

يُصنِّـف اإلطار العام للمةؤهالت أنةواع الةتعلم المتوقعةة مةن الطةالب فةي أربعةة مجةاالت و يصةف
نواتج التعلم في ُكل مستوى بكل مجموعة منها .وهذه المجاالت هي:
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 المعرفة :القدرة على استرجاع المعلومات وفهمها وتقديمها ،والتي تشمل:
 oمعرفة حقائق معينة.
ت محددة.
 oمعرفة مفاهيم و أسس و نظريا ٍ
ت معينة.
 oمعرفة إجراءا ٍ
 المهارات اإلدراكية ،وتشمل القدرة على:
 oتطبيق اإلدراك المفاهيمي للمفاهيم ،والمبادئ ،و النظريات.
 oتطبيق األساليب المتضمنة في التفكير الناقد و الحل اإلبداعي للمشكالت ،سواء كان
ب من اآلخرين أو عند مواجهة مواقف جديدة وغير متوقعة.
ذلك بناء على طل ٍ
 oدراسة المواضيع والمشكالت في مجال دراسي باستخدام مجموعة من المصادر
المتنوعة واستخالص استنتاجات صحيحة.
 مهارات التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية ،و تشمل القدرة على:
 oتحمــل مسؤولية تعلمهم الذاتي و االستمرار في التطوير الشخصي والمهني.
 oالعمل في مجموعة بشكل فعال وممارسة القيادة عند الحاجة.
 oالتصر ُ
ف بمسؤولية في العالقات الشخصية والمهنية.
 oالتصرف بشكل أخالقي وااللتزام بالقيم األخالقية العالية على النطاق الشخصي
واالجتماعي.
 مهارات التواصل ،وتقنية المعلومات ،والمهارات العددية ،و تشمل القدرة على:
بشكل فعال.
الشفهي والكتابي
 oالتواصل
ٍ
ِّ
 oاستخدام تقنية االتصاالت والمعلومات.
 oاستخدام األساليب الحسابية واإلحصائية األساسية.
 المهارات الحركية النفسية :وتشمل البراعة البدنية ،وهي المجال الخامس والذي ينطبق
على بعض البرامج فقط .وتُعد هذه المهارات ذات أهمية عالية في بعض الحقول
الدراسية .فعلى سبيل المثال ،فإن المهارات الحركية النفسية مطلوبة بمستوى عا ٍل جدا
لكل من الجراحين و الفنانين و الموسيقيين.
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و حيث إن هذه المهارات الحركية النفسية تنطبق على حقول دراسية معينة فقط ،وتختلف
طبيعتها بشكل كبير ،فإن نواتج التعلم في هذا المجال لم يتم وصفها في نواتج التعلم لكل
كل ،فعندما تكون المهارات الحركية
مستوى في إطار المؤهالت للتعليم العالي .وعلى ٍ
النفسية ذات أهمية للتخصص الدراسي يجب وصف مستويات األداء مع تحديد أساليب
التعليم المقترنة بها و أساليب تقييمها في توصيف البرنامج والمقررات.
4-2

استخدام المجاالت في تخطيط البرنامج وتقييم الطلبة:

هناك نقاط مهمة خاصة باستخدام هذه المجاالت يجب أخذها في االعتبار عند تخطيط البرامج
وعند تقييم تعلم الطلبة:
-1

ترتبط نواتج التعلم ال ُمدرجة تحت المجالين األولـين – المعرفة والمهارات اإلدراكية –
ارتباطا وثيقا بالوظيفة ،أو المجال التخصصي أو المهني الذي يتم إعدا ُد الطالب لدراسته.
ويصف اإلطار الوطني للمؤهالت مستوى المعرفة والمهارة المتوقع بشكل عام يمكن
تطبيقه في أي تخصص .ولكن عند تخطيط البرنامج ،من الضروري تحديد المعارف
ومهارات التفكير الخاصة المتوقـعة في هذا التخصص الدراسي .وتشمل النواتج المتوقعة
القدرة على االستفادة من مجموعة واسعة من مصادر المعلومات عند إجراء الدراسات
المتصلة بمجال تخصصات الطالب الدراسية أو المهنية ،والتأكد من مصداقيتها ،والتوصل
إلى استنتاجات صحيحة .وفي البرامج المتصلة بالمهارات الحركية النفسية ،ينبغي تحديد
تلك المهارات الخاصة المطلوبة من الخريجين.

-2

يعتبر المجاالن الثالث والرابع – مهارات التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية
ومهارات التواصل ،وتقنية المعلومات ،والمهارات العددية  -قدرات عامة يجب أن تُطور
لدى جميع الطلبة في كافة الحقول الدراسية بغض النظر عن التخصص (بالرغم من
إمكانية كونها مهمة ،وإمكانية إعطائها أهمية خاصة في بعض التخصصات) .و يمكن
تنمية هذه القدرات من خالل مقررات دراسية مصممة لهذا الغر

 ،أو من خالل دمجها

في عدد من المقررات خالل البرنامج .وعلى كل ،فإذا درِّ ست هذه المهارات في مقررات
صممت خصيصا لذلك ،فإنه يجب أيضا أن تعزز هذه المهارات وأن تمتد إلى المقررات
ُ
األخرى في البرنامج .وبناء على ذلك ،فإن اإلسهامات في تطوير هذه القدرات يتم عادة
دمجها بطرق مناسبة في عمليات التعليم والتعلم وفي محكات التقييم ،وذلك في كافة
المقررات الدراسية.
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في البرامج التي تركز على جوانب تتعلق بمهارات التواصل ،وتقنية المعلومات،
والمهارات العددية  -كما هو الحال على سبيل المثال في برامج اللغات ،أو الرياضيات ،أو
اإلحصاء ،أو تقنية المعلومات -تكون مستويات التحصيل المتوقـعة في تلك المعارف
والمهارات أعلى بشكل كبير مما في برامج التخصصات األخرى .و في مثل هذه البرامج،
يـ ُدرج هذا التعلم المتوقع األكثر تقدما وتخصصا ضمن مجاالت المعارف أو المهارات
اإلدراكية.

-4

إن الهدف األساسي المرجو من تحديد مجاالت التعلم على النحو المتقدم وصفه هو أن
الخريجين لن تقتصر قدراتهم على أداء األشياء التي تم تحديدها فقط ،بل إنهم سيقومون بها
بشكل تلقائي ،متى ما كان ذلك مناسبا .و هناك مترتبات لما
في حياتهم الشخصية والمهنية
ٍ
سبق على استراتيجيات التدريس ،وعلى تقييم الطلبة ،وتقويم البرامج التعليمية.

5-9

شروط التعلم للمجاالت المختلفة:

هناك فروق شاسعة في الطريقة التي يتم فيها التعلم في المجاالت المختلفة .فعلى سبيل المثال،
يسترجع الطلبة المعلومات بطريقة مختلفة عن الطريقة التي تتـشكل بها اتجاهاتهم ،ويتعلمون
كيفية تطبيق المهارات اإلدراكية في حل المشكالت بطريقة مختلفة كذلك .وهذا يعني أنـَنا إذا
أردنا تحقيق نواتج التعلم في المجاالت المختلفة للتعلم ،فإن علينا استخدام استراتيجيات تعليم
متنوعة بحيث يكون كل نوع منها مالئما للنوع ال ُمستهدف من التعلم .و يُستخدم مصطلح "شروط
التعلم" لوصف بعض أهم متطلبات التدريس الفعال المعروفة ،وذلك في كل مجال من مجاالت
التعلم ،كما هو موضح فيما يلي:
اكتساب المعرفة:
تتضمن الشروط تقديم نظرة شاملة تكون بمثابة ال ُمنظـِّم المتقدم للمعلومات التي سيتم تعلمها.
وينبغي أن تربط المعلومات الحديثة بهذه النظرة الشاملة وبالمعرفة المكتسبة مسبقا لدى الطالب،
مما سيساعد على اكتساب المعلومات الجديدة وتذكرها .وهي تشبه إلى حد ما تأسيس نظام أرشفة
عقلي ،يتم وضع المعلومات الجديدة فيه .ويجب أن تـ ُجرى المراجعات الدورية للمعلومات الجديدة
ولعالقتها باألفكار األساسية المنظـ ِّمة الموجودة في المنظـِّم المتقدم.
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تطوير المهارات اإلدراكية:
تتضمن الشروطُ تقديم مفاهيم ومبادئ نظرية وأسةاليب للتحليةل جديةدة وأكثةر تقةدما بشةكل متةدرج
ومستمر للتأكد مةن أنهةا مفهومةة بشةكل كامةل ،وجعةل الطةالب يمارسةونها باسةتخدامها فةي تحليةل
المواقةةف وحةةل المشةةكالت .ويجةةب أن تشةةمل هةةذه الممارس ةات كةةالَ مةةن المهةةارة فةةي اسةةتخدام
مهةةارات إدراك معينةةة عنةةدما يُطلةةب ذلةةك ،وتحديةةد أدوات التحليةةل المالئمةةة للقضةةايا والمشةةكالت
الجديدة وغير المتوقعة .كما ينبغي أن تُستخدم المهارات في مواقف متنوعة تشةمل مواقةف شةبيهة
للمواقف ال ُمتوقع أن يواجها الطلبة مسةتقبال ،حتةى يسةهل علةيهم عمليةة نقةل الةتعلم واسةتخدامه فةي
المواقف المختلفة عندما يكون ذلك مالئما.
تطوير مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية:
تتضمن هذه مجموعة من المعارف ،واالتجاهات ،والعادات السلوكية التي يُـؤمل أن تؤثر على ما
يفعله الطالب ،ليس فقط في البرنامج ولكن في حياتهم بعد ذلك .و ينبغي أن تةـ ُتاح الفةرص للطلبةة
لتطبيق مهاراتهم وتحسينها في مجال المشاركات الجماعية ،والقيادة وتحمل المسؤولية الشخصةية
واالجتماعية بما في ذلك السلوك األخالقي والرغبة في القيةام بةالتعلم النةابع مةن الةذات .وتتطلةب
االسةةتراتيجيات عةةادة المشةةاركة فةةي األنشةةطة الجماعيةةة المناسةةبة مةةع التفكيةةر فةةي األداء وتقةةديم
اإلرشةةاد والمسةةاعدة للطلبةةة بهةةدف دعةةم تطةةوير هةةذه المهةةارات ،وقةةد تشةةمل المحاكةةاة والتحلةةيالت
لدراسات الحاالت .ويمكن لالتجاهات أن تتأثر بشكل كبير بوجهات نظر وأعمال األشخاص الذين
يحترمهم ويقدرهم الطلبة ،أكثر من تأثرها بمجرد القواعد أو التعليمات الموجهة للتصرف بطةرق
محددة.
تطوير مهارات التواصل ،وتقنية المعلومات ،والمهارات العددية:
تتشابه شروط الةتعلم لهةذه المهةارات مةع تلةك المطلوبةة للمهةارات اإلدراكيةة ،ولكنهةا تشةمل أيضةا
اكتساب المعارف وا لعادات السةلوكية .والمطلةوب عةادة هةو التقةديم المتةدرج للمهةارات والقةدرات
عبر الزمن مع ممارسة تطبيقها على مواقف متعددة ،ومع تقديم اإلرشاد والمساعدة بشكل مسةتمر
لتحسين هذه المهارات .ويمكةن تطةوير هةذه المهةارات فةي البرنةامج مةن خةالل مقةررات ُمصةممة
خصيصا لذلك ،أو من خالل دمجها في مقررات أخرى حيث يكون لها أهمية خاصة .و على كل،
فإنه من المهم جدا في كلتي الحالتين أن يتم تعزيز هذه المهارات في المقررات األخرى بالبرنةامج
كله للتأكد من أنها تـ ُطبق عندما يكون ذلك مناسبا.
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تطوير المهارات الحركية النفسية:
يتم تطوير المهارات الحركية النفسية من خالل الممارسة .ومن الضروري توفير تغذية راجعة
عن جودة األداء ،والتي تتحقق عن طريق المالحظات الذاتية للطلبة من جانب ،وعن طريق
المعلم من جانب آخر .وتـ ُصقل المهارات بشكل متدرج وتُصبح متطورة مع مرور الوقت .كما
تصبح المهارات األساسية آلية بالتدريج بحيث يستطيع المتعلم أن يُركـ ِّـز انتباهه على التطبيق
المتقدم واألكثر دقة للمهارات المناسبة للمواقف المختلفة.
ويجب أن يتم التأكد من أن الشروط الضرورية لتطوير األنواع المختلفة من نواتج التعلم مفهومة
لدى هيئة التدريس ،ومطبـقة في المقررات الدراسية والبرامج ،وأن فاعلية تلك االستراتيجيات
تـ ُقوم باستمرار .ويعتبر ذلك جزءا مهما من النظام الداخلي لضمان الجودة في مؤسسات التعليم
العالي.

-3

قضايا وعالقات
1-3

المهني:
والتعليم والتدريب الفني و
العالقة بين التعليم العالي
ِ
ِ

تعتمد البرامج في التدريب الفني والمهني بشكل كبير على الكفايات والتي تشتق مباشرة من
المتطلبات الوظيفية لحرف أو مهن معينة .وتعتمد برامج التعليم العالي إلى حد كبير على البحث
وتنمية المعرفة القابلة للتعميم في التخصص الدراسي ،وتطبيق هذه المعرفة النظرية والعملية في
البحث والممارسة المهنية.
كل من القطاعين هناك كم كبير من المعارف ،ومن المتوقع
وعلى كل فهناك جوانب تشابه .ففي ٍ
أن ينمي الطالب قدراتهم على التفكير وحل المشكالت ،وصفاتهم الشخصية المتعلقة بتحمل
المسؤولية واألخالق والقدرة على التعلم المستمر.
وينبغي أن تكون طبيعة التعلم والتعليم في القطاعين مفهومة بوضوح بحيث يمكن االحتفاظ
بجوانب قوتها الخاصة في البرامج التي يتم تقديمها .ومن المهم أيضا التنبه إلى أن البرامج في
نفس التخصصات في القطاعين قد تتضمن الكثير من المواد المتشابهة .وعلى ذلك ،يجب أن
يـ ُؤخذ في االعتبار احتسابُ الساعات المعتمدة للطالب الذين يدرسون في قطاع منهما ويودون
متابعة دراستهم في القطاع اآلخر أو إعفاؤهم من متطلبات البرنامج وذلك للدراسات المتكافـئة
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بدرجة عالية والتي ُدرست فعليا .وقد يكون من الضروري تقديم دعم انتقالي مناسب ،على سبيل
المثال من خالل مقررات التجسير التي تربط بينهما ،أو اإلرشاد ،أو الدروس المساعدة للطالب
الذين قاموا بالتحويل.
وتتداخل مستويات المؤهالت في التدريب الفني والتعليم العالي ،وهناك مسميات متشابهة
مستخدمة لكل من القطاعين .و من الضروري التمييز بين المسميات المستخدمة بوضوح لوجود
فروق كبيرة في طبيعة الدراسات ،ولحاجة المجتمع للتعرف بشكل دقيق على ما تعلمه الطالب
وما يستطيعون القيام به.
ولتوضيح هذا الفرق ،فينبغي أن يضاف إلى مسميات المؤهالت المستخدمة في التدريب الفني
القطا ُ
ع الفني الذي تـ ُقدم فيه.
وللتأكد من أن الفرق بين التعليم الفني والعالي قد روعي في مسميات المؤهالت ،فإنه ال ينبغي
استخدام كلمة " فني" في مسميات مؤهالت التعليم العالي.
9-3

االلتحاق بالتعليم العالي:
التوقّعات عند
ِ

يستند اإلطار الوطني للمؤهالت على فرضية أن الطلبة الذين يلتحقون بالتعليم العةالي قةد اجتةازوا
برنامجا كامال من التعليم الثانوي ،واكتسبوا المعارف والمهارات التي تمكنهم من المشاركة بشكل
فعال في التخصصةات التةي يختارونهةا فةي التعلةيم العةالي .وهةذه الخلفيةة المفترضةة تشةمل القةدرة
ٍ
اإلبداعي وتطبيةق
على التواصل شفهيا و كتابيا باللغة المستخدمة في التعليم ،والقدرة على التفكير
ِّ
المعرفةةة والمهةةارات اإلدراكيةةة المكتسةةبة مةةن دراسةةة المجةةاالت ذات العالقةةة بالتخصةةص الةةذي
يدرسةةونه ،والقةةدرة علةةى العمةةل باسةةتقالل وتحمةةل مسةةؤولية تعلمهةةم الةةذاتي .كمةةا تشةةمل أيضةةا أي
متطلبات سابقة خاصة بالدراسة في مجاالت التخصةص المختلفةة .ويمكةن للطلبةة الةذين يسةتوفون
هذه المتطلبات بجدارة بالمستوى المتوقع أن يلتحقوا مباشرة ببرامج التعلةيم العةالي الموضةحة فةي
هذا اإلطار.
صممت لضمان اكتسابهم
ت تحضيرية أو تأسيسي ٍة ُ
وقد يحتاج بعضُ الطلبة إلى إكمال دراسا ٍ
للمهارات اللغوية ،والدراسية ،والخلفية العلمية المطلوبة التي تمكنهم من النجاح في برامج ما
فوق الثانوي .وإذا كانت هناك حاجة لمثل هذه الدراسات التأسيسية ،فالبد أن تكون في مرحلة
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ت معتمدة
سابقة لبرامج التعليم ما فوق الثانوي وليست جزءا منها .و ال تحتسب أي ساعا ٍ
مخصصة لهذه الدراسات التحضيرية أو التأسيسية ضمن الساعات المطلوبة للحصول على
الدرجات العلمية لما فوق التعليم الثانوي.
ت متقدمة بعد مستوى السنة الثانية عشر من
ت أخرى ربما يكمل بعض الطلبة دراسا ٍ
وفي حاال ٍ
المدرسة (المستوى الثانوي) والذي يمكن لمؤسسات التعليم العالي أن تقبله كمعادل لجزء من
برامجها األكاديمية .ويحدث هذا عادة من خالل برامج مكافئة تـ ُصمم خصيصا لهذا الغر

و

تـ ُقدم بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي ،أو من خالل إتمام الطالب لجز ٍء من برنامج تق ِّدمه
مؤسسة أخرى للتعليم ما بعد الثانوي .ولتجنـب أن يُـطلب من الطلبة إعادةُ دراسة مواد سبق لهم
دراستها بالمستوى المناسب ،فإنه من الممكن للطلبة الذين أكملوا مثل هذه البرامج أن يُقبلوا في
مرحلة متقدمة من البرنامج و أن تُحتسب الساعات المعتمدة للمقررات المماثلة التي سبق لهم
اجتيازها عندما يمكن إثبات ذلك بشكل مؤكد.
3-3

االعتراف بالتعلم السابق:

في معظم الحاالت يبدأ الطلبة دراستةـهم الجامعيةة بعةد إتمةام المرحلةة الثانويةة مباشةرة ،ويلتحقةون
بةةالبرامج بشةةكل كامةةل بمؤسسةةات التعلةةيم العةةالي وتكةةون هةةذه البةةرامج متوافقةةة مةةع المسةةتويات
والساعات المعتمدة الموصوفة في اإلطار.
تعلةيم غيةر رسةمية
ت مهمة من خالل أنظمة
يطور الطلبة معارف و مهارا ٍ
و في حاالت أخرى قد ِّ
ٍ
األساسةي فةي إطةار
أو من خالل التوظيف ،أو يكونوا قد أخذوا دراسات إضافية أعلى مةن التعلةيم
ِّ
الفني أو في مؤسسات أخرى للتعليم العالي.
التدريب
ِّ
عمةل سةبق أن أكملةوه
و ال ينبغي أن يُطلب من الطالب إعادة تعلةم مةا سةبق أن تعلمةوه ،أو تكةرار
ٍ
بنجاح في مكان آخر .وينبغي أن يُوضعوا في مستوى دراسي متقدم إذا ثبت بةأن لةديهم المعةارف
والمهارات المتصلة بمجاالتهم الدراسية المعنية التي تعادل إلةى حةد كبيةر نةواتج الةتعلم الموضةحة
في إطار المؤهالت .وينبغي أن يُسمح لهم باالستمرار في متابعة دراساتهم بطريقة ٍة مرنة ٍة .ومةن
ناحية أخرى ،فإنه ال يفيد الطلبةة كثيةرا أن يُسةمح لهةم بااللتحةاق بمراحةل دراسةية متقدمةة دون أن
تتوفر لديهم الخلفية العلمية المناسبة لها .ومةن المهةم أيضةا أنةه إذا كانةت المؤسسةات التعليميةة قةد
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ت و خصائص معينة في الطلبة ،تعكس رسةالتها و أهةدافها ،أن تتةيح للطلبةة المقبةولين
حددت سما ٍ
في مستويات متقدمة الوقت الكافي الكتساب تلك السمات و الخصائص.
ت لتقةةويم الخلفيةةة العلميةةة للطلبةةة الةةذين
ت وإجةةراءا ٍ
و يجةةب أن تطةةور المؤسسةةات التعليميةةة سياسةةا ٍ
يمكةن أن يلتحقةوا بالمسةتويات المتقدمةة لنيةل شةهادات أكاديميةة .كمةا أنةه مةن الضةروري أن تةـُقدِّم
ُ
المؤسسةةات
اإلرشةةاد والتوجيةةه ألولئةةك الطلبةةة المقبةةولين بهةةذه الطريقةةة .كمةةا ينبغةةي أن تراقةةب
التعليمية أداء هؤالء الطالب و أن تقوم بتعديل تلك اإلجراءات والمحكات كلمةا دعةت الحاجةة إلةى
ذلك.
ويجب أن تُوكل للمؤسسة التعليمية ،التي يرغب الطالب في التسجيل فيها ،مسؤوليةُ تحديد األهلية
للقبول في البرامج وعدد ما يحتسب من الساعات المعتمدة التي درست سابقا .ولكن هناك
إرشادات عامة( :أ) يتوقع الطلبة المتقدمون للتعليم العالي ،ممن أتموا مقررات في مؤسسة تعليم
عال أخرى ذات مستوى جيد ،أن تـ ُحتسب لهم جميع الساعات المعتمدة لتلك المقررات التي تعادل
ٍ
بشكل كبير المقررات بالمؤسسة التي يتقدمون لها؛ (ب) يتوقع الطلبةُ المتقدمون للتعليم العالي،
عال،
ممن أكملوا ( )60ستين ساعة معتمدة من مقررات الدبلوم الفني في كلية تقنية أو معه ٍد فني ٍ
أن تـُحتسب لهم ( )30ثالثون ساعة دراسية معتمدة لتلك المقررات التي تعادل بشكل كبير
المقررات بالبرنامج الدراسي للكلية أو الجامعة المتقدمين لها .وتعتمد زيادة أو نقصان عدد هذه
الساعات المعتمدة على محتوى المقررات المعنية .وقد يكون من الضروري ،في أي من هاتين
الحالتين ،أن تؤخذ في الحسبان البرام ُج االنتقالية الخاصة في مجاالت الدراسة ،التي تعتبر متطلبا
سابقا لدراسات أعلى في مجال الدراسة المطلوب.
4-3

ت األكاديمي ِة والمتطلبات المهنية:
العالقة بين المتطلبا ِ

هناك فرق واضح بين البرامج األكاديمية التي تُركـ ُز على البحث ونقل المعرفة في المجاالت التي
ال ترتبط مباشرة بالوظائف المهنية ،وتلك البرامج األخرى التي تُصمم لتزويد الطالب بمستويات
عالية من المعارف والمهارات التي تتطلبها وظائف مهنية معينة.
وهذان النوعان من البرامج ليسا منفصلين تماما؛ فالدراسات األكاديمية يجبُ أ ْن تُطور القدرات
التي ستك ُ
ون ذات قيم ٍة في التوظيف وفي الحياة العادية ،كما أن البرامج المهنية يجبُ أ ْن تتضمن
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فهْما شامال للبحث والمعرفة النظرية في المجال التخصصي وفي المجاالت األخرى ذات العالقة،
و يجب أن تنمي القدرة العامة على التفكير و القدرة على حل المشكالت التي يمكن تطبيقُها في أي
موقف .وعلى ك ٍل ،فإن هناك فرقا بين النوعين من البرامج من حيث التركيز الذي ينبغي أن
ينعكس على المحتوى المفصل للبرامج وفي مسمى الدرجات العلمية.
ولهذا التمييز بين البرامج أهميةُ خاصة للبرامج التي تؤدي إلى تسجيل خريجيها كمرخـصين
للممارسة المهنية.
و إتما ُم برنامج في التعليم العالي في مؤسسة معتمد ٍة ومن ُح درج ٍة علمي ٍة معين ٍة يعطي الخريج عادة
الحق في مزاولة مهنة معينة .وبالتالي ،فإنه من المهم أن نأخذ في االعتبار ليس فقط مستوى
المعرفة والمهارة التي تعمد البرام ُج إلى تطويرها ،بل أيضا المعرفة والمهارة الخاصة
الضرورية للمهن التي يتم إعداد الطلبة لها .ويتضم ُن هذا كال مما هو متعارف عليه في البرامج
المناظرة في البلدان األخرى ،وأي متطلبات مناسبة للمملكة العربية السعودية.
ويضع اإلطا ُر الوطني للمؤهالت األسس للمستويات والمتطلبات العامة للمهارات لجميع
الدرجات األكاديمية .وقد تم الشروع في وضع متطلبات المعارف والمهارات الخاصة الالزمة
لممارسة الوظائف المهنية ال ُم ْخـتلفة .ويجب أن تـقوم المؤسسات التعليمية بمسؤولياتها من خالل
تطويرها لبرامجها وإجراءات التقويم لديها للتأكد من استيفاء متطلبات الممارسة المهنية ،وسوف
ُ
محكات االعتماد التحقق من مناسبة هذه اإلجراءات.
تتضمن
5-3

البرامج والدرجات العلمية المقدمة من المنظمات المهنية:

تـمنح بعضُ المنظمات المهنية ،التي مقرها بدول أخرى ،اعترافا بالخبرة المهنية أو التدريب
المتخصص يحمل مسميات مثل "شهادة متوسطة" أو "شهادة" أو "دبلوم" أو "عضو" أو
" ُمجاز" أو "زميل" (وهذه المسميات مجرد أمثلة وال تشكل قائمة كاملة) .ويتم أحيانا إجراء
التدريب ،الذي يؤدي لتلك الشهادات ،داخل المملكة العربية السعودية .كما تـمنح بعض الشركات
اعتراف مشابه ٍة ،وذلك لالعتراف باكتساب
العاملة في مجال الحاسب اآللي أحيانا برامج وأشكال
ٍ
الخبرة والمهارة في استخدام أنظمتهما.
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وهذه األنواع من البرامج ي ُ
ُمكن أ ْن تكون قيِّمة و البعض م ْنها يحظى بتقدير كبير .ولكن أغلبها ال
ت أكاديمية ،وهي ليست جزءا من هذا اإلطار الوطني للمؤهالت( .على الرغم من
تـ ُعتبر شهادا ٍ
ت معتمدة تُحتسب في
أن المؤسسة التعليمية قد تعترف بمثل هذه األعمال ،وتعتبرها ساعا ٍ
مؤهالت التعليم العالي بشرط أن تكون قد قُــدََِّمت بالمستوى المطلوب ،وحقـقت نواتج التعلم
المعني ،بالمستويات – المعايير -المطلوبة).
المرجوة لبرنامج التعليم العالي
ِّ
6-3

نقاط التخرج التي تتوسط البرامج األكاديمية الطويلة:

يجب أن تؤدي الدراسات بكل مستوى إلى تحقيق المعارف والمهارات الخاصة بذلك المستوى،
ت أعلى .وعندما تُمنح شهادة تخرج ،على سبيل المثال
وأن تُـق ِّدم أساسا للدراسات الالحقة بمستويا ٍ
بالمستوى الثاني (دبلوم) ،فمن المهم أن تُعتبر هذه مؤهال معترفا به ومستقال بذاته ،وأن يكون
ُ
المعارف المهمة والمهارات التي تساعد على التوظيف .والبرنامج
لدى الطلبة في هذه المرحلة
الذي يُصمم إلحدى هذه الشهادات قد يكون لديه توجه نحو الناحية العملية أكثر من التوجه
الموجود في السنتين الدراسيتين األولـيين في برنامج أطول ،حيث ال تُستخدم في البرنامج
التقليدي هذا نقطة تخرج تتوسط البرنامج ،ويقتصر الهدف األساسي من الدراسة بالسنوات األولى
فيه على تزويد الطلبة بالخلفيات األساسية الالزمة للدراسة في السنوات الالحقة.
إن المبدأ المعمول به في اإلطار الوطني للمؤهالت هو أن أي برنامج يؤدي للحصول على شهاد ٍة
يجبُ أ ْن يقـ ِّدم سلسلة متسقة و مترابطة من األنشطة المصممة لتطوير مجموعة محددة من
تراكم للساعات المعتمدة.
القدرات التي ينبغي على الخريجين اكتسابها .فالبرنامج ليس مجرد
ٍ
ب أكمل السنتين األوليين فقط من شهادة
ولذلك ،فإنه ليس من المقبول م ْن ُح درجة الدبلوم لطال ٍ
ب التحق ببرنامج ماجستير وفشل في إكمال
البكالوريوس ،أو من ُح درجة الدبلوم العالي لطال ٍ
صممت أساسا بحيث
المتطلبات الدراسية لهذا البرنامج بنجاح ،إال إذا كانت مكونات البرنامج قد ُ
يكون بها نقاط تخرج بتلك المراحل.
وشبيه بذلك إذا ُمدد برنامج قصير ليصبح برنامجا أطول ،كأن يـ ُمدد برنامج لمنح شهادة جامعية
متوسطة ليتحول إلى درجة بكالوريوس ،فهنا يجب أن يُراجع البرنامج ككل لضمان أن تكون
مكوناتـ ُه وتسلسل األنشطة به مناسبا لتطوير المعرفة والمهارات األكثر تقدما ،والتي يتطلبها
المستوى الجديد .وليس من المناسب االكتفاء بمجرد إضافة مكونات جديدة إلى البرنامج األصلي
دون ُمراجع ٍة لبنية البرنامج.
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وقد يحدث أحيانا أن يكون هناك طالب قد اجتازوا بنجاح المراحل األولى من برنامج للشهادة
الجامعية ،ولم يتمكنوا ألسباب مختلفة من إتمام البرنامج كله .ففي هذه الحالة يمكن أن تكون هناك
بعض المرونة في إيجاد طريقة مناسبة لالعتراف بالدراسة التي أكملوها ،شريطة أن ال ينقص
ذلك من قانونية المؤهل األقل المعتمد .وقد يكون من الممكن تصميم مقرر أو مقررات تجسير من
شأنها أن توفر العناصر المفقودة في البرنامج القصير .بيد أن هذا ال يمكن أن يتم إال إذا تم اعتماد
إجراءات التجسير من السلطات المعنية داخل المؤسسة التعليمية ،بعد التأكد من أن كل نواتج
التعلم الضرورية المطلوبة للمؤهل المعني قد أدرجت.
7-3

معادلة الشهادات العلمية عالميا:

يعتبر االعتراف بتعادل المستويات (المعايير) المحلية مع

معايير المقارنة (أو المقايسة)

ُ
متطلبات الحصول على الدرجة
المرجعية ( )benchmarksالعالمية مهما  ،ويمكن أن تُستخدم
كدليل مفي ٍد لتحقيق المعادلة.
العلمية
ٍ
ويستهدف هذا اإلطار أن تكون درجات البكالوريوس التي يستغرق الحصول عليها أربع سنوات
في المملكة العربية السعودية معترفا بها على أنها معادلة لدرجات البكالوريوس في الدول
األخرى من العالم العربي ،و لدرجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في المملكة المتحدة ،أو
لدرجات البكالوريوس في أمريكا الشمالية .ومن المهم أن ال تؤدي درجات البكالوريوس فقط،
ولكن جميع البرامج التي تقدم ضمن هذا اإلطار الوطني للمؤهالت بالمملكة العربية السعودية،
إلى اكتساب المعرفة والمهارات العامة والخبرة المهنية المرتبطة عادة بالدراسات التي تقود
لشهادات مناظر ٍة في كافة أنحاء العالم.
وبينما يجب أن تتوافق البرامج األكاديمية التي يتم تقديمها بالمملكة العربية السعودية مع
توصيفات إطار المؤهالت السعودي ،فإنه من المسلم به أن المتطلبات والظروف تختلف في
أنحاء أخرى من العالم ،وأن الدراسات الرسمية المهمة التي تقدم في مكان آخر قد تعكس
متطلبات وتركيبات مختلفة وفقا ألنظمتها التعليمية .لذلك ينبغي االسترشاد باإلطار الوطني
للمؤهالت عند تقييم أو معادلة الدراسات التي أكملت خارج المملكة ،و أن يُؤخذ في االعتبار
مكانة الشهادة العلمية المعنية و مدى االعتداد بها نظاما للممارسة المهنية في الدولة الصادرة
منها .وينبغي من هذا المنطلق أن يتم تقييم هذه المؤهالت كل على حدة .و قد يؤدي ذلك إلى
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اعتبار البرامج معادلة للشهادات بالمملكة العربية السعودية ،سواء أكانت طويلة أم قصيرة ،عند
تحديد مجاالت التوظيف أو الراتب أو حتى للقبول في برامج الدراسات العليا .إال أن قبول مثل
هذه الشهادة باعتبارها مؤهال دراسيا ال يؤثر على ما هو مطلوب من البرامج التي تـُقدم في
المملكة العربية السعودية.
8-3

تطبيقات إطار المؤهالت على مؤسسات التعليم العالي العالمية العاملة في المملكة
العربية السعودية:

هناك ترحيب بإسهامات المؤسسات العالمية في تقديم دعم للطلبة والمؤسسات بالمملكة العربية
السعودية .ومن المعروف أنه من أجل الحصول على درجة أكاديمية من تلك المؤسسات الدولية
فإنه يتوجب على الطلبة إكمال جميع متطلبات تلك المؤسسات لدرجاتها العلمية.
ومع ذلك ،فال يعني هذا إغفال أن البرامج التي تُـقدم بالمملكة العربية السعودية يجب أن تفي أيضا
بالمتطلبات المعمول بها في المملكة للحصول على المؤهل المعني .ويتضمن ذلك نفس متطلبات
المعايير والساعات المعتمدة ،والتوافق مع اإلطار الوطني للمؤهالت بما في ذلك متطلبات
الساعات المعتمدة به ،ومتطلبات سنوات الدراسة ،وتطوير نواتج التعلم في المجاالت المختلفة من
التعلم .و يجب أن تتضمن البرام ُج التي تقدم في المملكة العربية السعودية المعرفة باألنظمة
والممارسات بالمملكة المتصلة بالبرامج الدراسية المعنية ،والقدرة على تطبيق المفاهيم على
القضايا والمشكالت ذات األهمية محليا .وتتسم كثير من البرامج بالمرونة الكافية بحيث تستوعب
هذه التوقعات المزدوجة ،إال أنه قد يكون من الضروريِّ في بعض الحاالت زيادة بعض
الدراسات اإلضافية أو استبدال بعضها حتى يمكن اإليفاء بكل مجموعة من المتطلبات.
2-3

التحقق من مستويات (معايير) نواتج التعلم:

ت تساعد هيئةة التةدريس والطلبةة وأربةاب العمةل ومقةومي
يوفر اإلطار الوطني للمؤهالت إرشادا ٍ
الجودة في التعرف على المستويات المتعلقة بمةدى المعةارف ومةدى المهةارات والقةدرات .وعلةى
كةةل فقةةد ُوضةةعت هةةذه اإلرشةةادات بصةةيغة عموميةةة لضةةرورة ذلةةك ،و تتطلةةب أن يقةةوم بتفسةةيرها
ةي وبمسةتويات (معةةايير) التحصةةيل فةةي مؤسسةةات التعلةةيم
خبةراء ملمةةون بمجةةال التخصةةص المعنة ِّ
العالميةةة الرائةةدة .ويعةةد الحصةةو ُل علةةى التحقةةق المسةةتقل مةةن أن المعةةايير المسةةتهدفة فةةي اإلطةةار
الوطني للمؤهالت يتم استيفاؤها باسةتمرار جةزءا مةن مسةؤوليات ضةمان الجةودة "الداخليةة" لكةل
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المؤسسات التي تقدم برامج للتعليم العالي .لذلك فإن وجود استراتيجـية مالئمةة ومقبولةة للوصةول
لهذا التحقق من اسةتيفاء هةذه المعةايير يعتبةر شةرطا أساسةيا للحصةول علةى االعتمةاد المؤسسةي و
البرامجي.
ومن األمثلة علةى االسةتراتيجيات التةي تسةتخدمها مؤسسةات التعلةيم العةالي للتحقةق مةن مسةتويات
(معايير) نواتج (مخرجات) التعلم التي حققها الطالب مراجعةُ تصحيح كتابات الطلبة و واجبةاتهم
مصحح مستقل من المؤسسة نفسها أو من مؤسسة أخرى ،والمقارنة المرجعية لمستويات
بواسطة
ٍ
المشةةاريع والواجبةةات مةةع تقييمةةات بمؤسسةةات أخةةرى ،ومقارنةةة اسةةتراتيجيات التقيةةيم والمحكةةات
المسةةتخدمة .ويمكةةن لهةةذه االسةةتراتيجيات أن تةةـ ُدعم بالمراجعةةات الخارجيةةة لسقسةةام والبةةرامج،
وتقييمات البرامج من قـبل الطلبة و الخريجين ،والتقارير عن مهارات الخريجين من قبل الجهات
التي توظفهم .وقد تقوم مؤسسة شريكة أخرى بمسؤولية التحقةق مةن اسةتيفاء المعةايير جزئيةا بنةاء
على ترتيبات خاصة ،غير أن المدى الذي تـ ُقدم فيه سيعتمد على تفاصةيل تلةك الترتيبةات و فعاليةة
تنفيذها .والترتيبات التي تُعقد مع المؤسسة المشاركة ال تُعفي المؤسسة المحلية صاحبة الشأن التي
تقدم البرنامج من التحقق من استيفاء المعايير المطلوبة.
و سوف تُولي مراجعات الجودة الخارجية للمؤسسات واعتماد البرامج اهتماما خاصا لمدى
مناسبة آليات التحقق من مستويات (معايير) تحصيل الطلبة .وإذا لم تكن هذه اآلليات مناسبة ،فإن
االعتماد سيرفض.
 10-3خصائص الخريجين حسب نواتج التعلم عند إتمامهم للبرنامج:
من المتوقع أن يبرهن الطالب الذين يتخرجون من أي برنامج على قدراتهم علةى تةذكر المعةارف
وعلى تطويرهم مدى واسعا من المهارات التةي تعلموهةا .ويمكةن اختبةار ذلةك مةن خةالل عمليةات
التقييم المناسبة دون أي عناء كبير .ويعتمد نجاح الطالب أو رسوبهم أو الدرجات التةي يحصةلون
عليها على أدائهم.
غير أن الهدف الحقيقي ليس هةو مجةرد إمكانيةة اجتيةاز الطةالب االختبةارات والمهةام فقةط ،ولكةن
الهةةدف هةةو أنةةه فةةي حيةةاتهم الشخصةةية والمهنيةةة ولسةةنوات عديةةدة بعةةد تخةةرجهم ،سةةوف يتةذكرون
المعةةارف التةةي اكتسةةبوها و يطبقونهةةا  ،و سةةوف يتصةةرفون بشةةفافية وبةةروح المسةةؤولية وبشةةكل
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أخالقي في الظروف الصعبة ،و سوف يستمرون في زيادة معارفهم من خالل عادات التعلم مةدى
الحياة.
وفي هذا اإلطار ،تمت اإلشارة إلى خصةائص الخةريجين فةي كةل مسةتوى مةن المةؤهالت .ويجةب
االهتمام بهذه الخصائص بشكل كبير .والسؤال الرئيس الذي يتبةادر إلةى أذهةان مخططةي البةرامج
هو  :كيف يمكننا أن نجعل الناس هكذا؟
وهذا سؤال صعب ،ومن الصعب جدا اإلجابة عليه .فاالتجاهات والعادات السلوكية تتةأثر بعوامةل
عديدة خارجة عن سيطرة المؤسسة التعليمية التي يدرس بها الطالب ،وال يمكن اختبةارهم كةأفراد
فيما سيقومون به بعد سنوات عديدة من تخرجهم.
إال أنةةه يمكةةن عمةةل الكثيةةر ،بةةل وينبغةةي عملةةه .فهنةةاك كةةم كبيةةر مةةن المعةةارف عةةن كيفيةةة تشةةكل
االتجاهات ،و يمكن تطبيق الكثيةر مةن هةذه النظريةات فةي الفصةول الدراسةية مةن خةالل دراسةات
الحالةةة ،ونمةةاذج المحاكةةاة ،والعةةرو

التقديميةةة ،والمناقشةةات مةةع القيةةادات المرموقةةة ،وعمليةةات

تفاعل الجماعات وما إلى ذلك .وثمة تحةد لمخططةي البةرامج وهيئةة التةدريس وهةو إيجةاد أفضةل
السبل إلدراج بعض هذه األساليب في جميةع مراحةل البرنةامج .وبالمثةل ،هنةاك بحةوث مستفيضةة
بشأن انتقال التعلم وكيفية التعلةيم باسةتخدام طةرق تسةاعد علةى تةذكر المعرفةة والمهةارات التةي تةم
تعلمها وعلى تطبيقها في مجموعات كثيرة من المواقف غيةر المتوقعةة .كمةا ينبغةي إدراج أسةاليب
التعلم التي تساعد على انتقال التعلم في التعليم المعتاد في جميع مراحل البرنامج.
وال يمكةةن أن تتنةةاول عمليةةات التقيةةيم داخةةل البرنةةامج إال جةةزءا مةةن هةةذا الموضةةوع .ويمكةةن ،بةةل
وينبغي ،أن يُختبر الطالب في معرفتهم بقواعد الممارسات األخالقية .ويمكن أن يعطةوا مشةكالت
جديدة ومختلفة لحلها تنطوي على تطبيق لسفكار (التي تعلموها) ويكافئون علةى إبةداعهم .ويمكةن
مالحظة تعاملهم بشةفافية مةع المرضةى ،أو العمةالء ،أو زمةالء العمةل فةي العيةادات أو فةي أمةاكن
العمل ،وفي قاعات الدراسة من خالل المواقف التي تحاكي الواقع .ويمكن أن يطلةب مةن الطةالب
التعامل مع المعضالت األخالقية التي تنطوي على تضارب في القةيم مةن خةالل نمةاذج المحاكةاة،
ولعب األدوار ،والمهام الفردية أو الجماعية .ويمكن أن تساعد هذه األشياء في معرفة ما يمكن أن
يقوموا به ،و ما ينبغي أن يقوموا به ،و ليس بالضرورة ما سيقومون به بالفعل.
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وينبغةةةي أن تتضةةةمن عمليةةةات تقةةةويم البرنةةةامج آراء أربةةةاب العمةةةل حةةةول مةةةدى تمثةةةل الخةةةريجين
بالخصةةائص التةةي تةةم وصةةفها ،وغيرهةةا مةةن السةةمات الخاصةةة التةةي يهةةدف البرنةةامج المعةةين إلةةى
تطويرها .مع مالحظة أن هذا المؤشر قد ال يكون دقيقا.
 11-3التحقق من التوافق مع إطار المؤهالت:
إن التوافق مع إطار المؤهالت مطلوب العتماد البرنامج ،ويتم تطبيق عدد من االختبارات و
وصف مصادر األدلة لتقييم ما إذا كان ذلك صحيحا .وقد ُشـرح هذا في الجزء الثاني من "دليل
ضمان الجودة واالعتماد لمؤسسات التعليم العالي" الذي يتناول ترتيبات ضمان الجودة الداخلية
(قسم .)7-2
وتشمل المتطلبات الخاصة ما يلي:
 .1استخدام مسميات المؤهالت التي تصف بوضوح ودقة القطاع التعليمي ،ومستوى
التأهيل ،ومجال الدراسة أو التخصص.
 .2الحد األدنى من الساعات المعتمدة المطلوبة للمؤهل المقصود.
 .3نواتج التعلم المحددة بشكل مناسب في كل مجال من مجاالت التعلم (المعرفة ،المهارات
اإلدراكية ،مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية ،ومهارات التواصل وتقنية
المعلومات والمهارات العددية ،والمهارات الحركية النفسية عندما تكون ذات عالقة
بالبرنامج).
 .4الدليل على أن المستويات (المعايير) المطلوبة لنواتج التعلم للمؤهل المطلوب قد تحققت
في كل واحد من تلك المجاالت.
وتوضح المالحظات التالية ما يجب القيام به الستيفاء متطلبات االعتماد:
المتطلب األول:
يجبببببببببببب سن يتطبببببببببببابق مسبببببببببببمى المؤهبببببببببببل مبببببببببببع اإلطبببببببببببار البببببببببببوطني للمبببببببببببؤهالت.
من المهم أن يؤكد مسمى المؤهل مستوى التأهيل بشكل دقيةق ،وأن يتضةمن برنةامج التعلةيم الفنةي
بالمسةتوى الرابةع أو الخةةامس كلمةة فنةي ،وأن تصةةف ُموصِّ ةفات التخصةةص ( – )Descriptorsأي
المصطلحات المستخدمة لوصف التخصص -مجال الدراسة المعنية بدقة.
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المتطلب الثاني:
يجب سن يكون عدد الساعات المعتمدة الالزمة للمؤهل متفقا مع ما هو محدد في اإلطبار البوطني
للمؤهالت.
وهناك عدة جوانب هامة ينبغي أن تؤخذ في االعتبار عند تحديد الساعات المعتمدة للبرنامج:
 يجب أن تكون الدراسات التأسيسية أو التحضيرية إضةافية ،وال تحتسةب ضةمن السةاعات
المعتمدة للبرنامج.
 يجب أن ال يزيد عدد الساعات المعتمدة التي يمكن أن تحتسب في الفصل الدراسي الواحد
بنظام التفر الكلي على ( )18ساعة.
وتعتمد طريقة حساب الساعات المعتمدة على نظام تةرقيم يكةون فيةه العةبء الدراسةي للطالةب
المنتظم كليا من ( )15إلى ( )18ساعة معتمدة في الفصل الدراسي ،ويكةون الحةد األدنةى مةن
الساعات المعتمدة فيه ( )120ساعة للدرجة الجامعيةة التةي تسةتغرق أربةع سةنوات .ويسةتخدم
عةةدد السةةاعات المعتمةةدة ليعطةةي تقةةديرات تقريبيةةة لكميةةة الةةتعلم التةةي تحققةةت .وإذا كةةان فةةي
البرنامج عدد كبير من ساعات االتصال فإن هذه الطريقة في احتساب الساعات سةتؤدي إلةى
ارتفاع غير واقعي في عدد الساعات ،والذي ال يمثل بدقةة مقةدار الةتعلم الةذي يمكةن أن يتوقةع
بشكل مقبول.
المتطلب الثالث:
يجب سن تهتم سهداف البرنامج بتطوير نواتج التعلم في جميع مجاالت التعلم المطلوبة.
وتشمل األدلة التي يمكن أن تثبت ذلك ما يلي:
ُ
أهداف التعلم المحددة للبرنامج نواتج في جميع المجاالت.
 ينبغي أن تتضمن
 ينبغي أن توزع المسؤولية عن تحقيق هذه النواتج التعليمية عبر المقررات المتضمنة فةي
البرنامج على نحو مالئم  ،وأن تدرج في أهداف المقررات.
 ينبغي أن تشمل توصةيفات البةرامج والمقةررات علةى طرائةق التعلةيم واألنشةطة الطالبيةة
المناسبة لنواتج التعلم في كل مجال من المجاالت.
 ينبغي أن تشتمل االختبارات واالمتحانات وغيرها مةن أنةواع التقيةيم علةى أشةكال مناسةبة
من أشكال تقييم التعلم لكل واحد من مجاالت التعلم.
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 ينبغةةي أن تهةةتم تقييمةةات البةةرامج ،بمةةا فيهةةا اسةةتطالعات رأي الطةةالب أو الخةةريجين أو
أرباب العمل أو أي آليات أخرى للتقويم ،بنواتج التعلم بكل مجال من مجاالت التعلم.
المتطلب الرابع:
يجببب سن تكببون المسببتويات التببي يببتم تحقيقهببا فببي كببل مجببال مببن مجبباالت الببتعلم متسببقة مببع
مواصفات خصائص الخريجين ومواصفات نواتج التعلم لكل مستوى من مستويات المؤهالت.
ويمكن تقييم بعض هذه النواتج التعليمية من خةالل االختبةارات واالمتحانةات وغيرهةا مةن وسةائل
التقييم المتضمنة في البرنامج .بيد أن البعض اآلخر من هذه النواتج يتصةل بخصةائص الخةريجين
بعةةةد تخةةةرجهم مةةةن المؤسسةةةة التعليميةةةة .باإلضةةةافة إلةةةى أن مسةةةتويات التحصةةةيل قةةةد ُعبةةةر عنهةةةا
بمصطلحات عامة تتطلب مستويات من الحكم على مستويات التحصيل التةي تحققةت .وبنةاء علةى
ذلك ،يجب أن تعتمد أدلةة التوافةق مةع مسةتويات التحصةيل فةي غالبهةا علةى مقةاييس غيةر مباشةرة
وعلى األحكام المهنية المبنية على المعلومات .ولتلبية المتطلبات الالزمة لالعتماد ينبغي أن تُدرج
مصادر األدلة التالية في تقويمات البرامج:
 تقويمات البرنامج والتقييمات الذاتية من قبل خريجي البرنامج.
 النصائح المستقلة المقدمة من زمالء في المهنة يعملون بمؤسسات أخرى ،أو من مقةومين
مدربين ،عن مستوى الصعوبة فةي االختبةارات والواجبةات والمسةتويات (المعةايير) التةي
حققها الطالب.
 االستجابات على استطالعات الرأي من أرباب العمةل الةذين يوظفةون الخةريجين ،أو مةن
الزمالء المهنيين من الخريجين القدامى.

 -4مسميات المؤهالت
1-4

موصفات الميادين التعليمية في التعليم العالي:

إن المسةةةةميات المسةةةةتخدمة لمسةةةةتويات الةةةةدرجات العلميةةةةة مثةةةةل :الةةةةدبلوم الجةةةةامعي المتوسةةةةط،
والبكةةالوريوس ،والماجسةةتير ،والةةدكتوراه هةةي مصةةطلحات متعةةارف عليهةةا علةةى مةةدى واسةةع.
ويوضح اإلطا ُر التوقعات المتعلقة بتعقيد التعلم لكل من هذه الدرجات.
و مةةن المهةةم أن تسةةتخدم توصةةيفات كةةل ميةةدان مةةن الميةةادين التعليميةةة التةةي تُقةةدم فيهةةا البةةرامج
األكاديميةةة بدقةةة وبشةةكل متسةةق .و ُموصِّ ة ُ
فات (أو مةـُعرِّفات ) الميةةادين التعليميةةة هةةي المصةةطلحات
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المسةةتخدمة لوصةةف الميةةادين الواسةةعة للدراسةةات كةةالفنون و العلةةوم والهندسةةة ومةةا شةةابهها .وفةةي
ت لوصف حقول تخصصية في المجةال نفسةه .و
بعض الحاالت تتضمن هذه المصطلحات مسميا ٍ
في بعض الحةاالت االسةتثنائية ،فةإن بةرامج الةدرجات العلميةة المصةممة للممارسةة المهنيةة تحمةل
أسةةماء متصةةلة بةةذلك المجةةال المهنةةي مثةةل :بكةةالوريوس الهندسةةة ( ،)BEngوبكةةالوريوس إدارة
األعمال ( ،)BBusوبكالوريوس التربية ( ،)BEdوبكالوريوس العلوم الزراعية ( ،)BAgوهكذا.
وعندما ال تُستخدم الموصِّ فات المرتبطة بالمهنة في مسمى المجةال التعليمةي ،فإنةه ينبغةي اسةتخدام
مصةةطلح "فنةةون" للدراسةةات فةةي مجةةال اإلنسةةانيات أو العلةةوم االجتماعيةةة ،واسةةتخدام مصةةطلح
"علوم" للدراسات في العلوم الطبيعية أو التطبيقيةة ،بمةا فةي ذلةك علةوم البيئةة واألحيةاء والفيزيةاء
والطب.
و يسةةتخدم األسةةلوب نفسةةه علةةى مسةةتوى الدراسةةات العليةةا .ف ةدرجات البحةةث العلمةةي تحمةةل عةةادة
ت مثل ماجستير العلوم ( )MScفي دراسات العلوم الطبيعية والتطبيقيةة ،وماجسةتير اآلداب
مسميا ٍ
( )M.A.للدراسات اإلنسانية والعلوم االجتماعية ،كمةا يسةتخدم مسةمى دكتةوراه الفلسةفة () Ph.D.
لل ةدرجات البحثيةةة فةةي أي مجةةال .وتتضةةمن الةةدرجات الموجه ةة مهنيةةا فةةي هةةذه المسةةتويات عةةادة
ث ،و مسةمى
كبير من المقررات الدراسةية ،باإلضةافة إلةى تقةديم
كم
مشةروع رئةيس أو بحة ٍ
دراسة ٍ
ٍ
ٍ
يشمل المجال الدراسي المعني.
و ال بد من اتباع الترتيب التالي:
المستوى
مستوى االلتحاق-
(إتمام التعليم الثانوي)
 .1الدبلوم الجامعي المتوسط
 .2الدبلوم
دبلوم متقدم
(مسمى اختياري لبرنامج بـ
 90ساعة معتمدة كحد أدنى
على مدى  3سنوات على

المسار األكاديمي

المسار المهني

الدبلوم الجامعي المتوسط في
التعليم العالي
دبلوم في ...اآلداب ،أو العلوم،
أو ( إذا كانت مقسمة بالتساوي)
في التعليم العالي

الدبلوم الجامعي المتوسط في...
(مجال التخصص)

دبلوم متقدم في اآلداب،
أو العلوم أو ( إذا كانت مقسمة
بالتساوي) في التعليم العالي
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المستوى

المسار األكاديمي

المسار المهني

األقل)
 .3درجة البكالوريوس

 .4الدبلوم العالي

 .5الماجستير

 .6الدكتوراه

9-4

بكالوريوس في (اسم التخصص
المهني ،على سبيل المثال:
بكالوريوس في اآلداب أو العلوم
األعمال ،التربية ،الهندسة)
عال في (اسم التخصص
دبلوم ٍ
عال في اآلداب
دبلوم ٍ
المهني ،على سبيل المثال:
أو في العلوم
األعمال ،التربية ،الهندسة)
ماجستير في (اسم التخصص
ماجستير في اآلداب
المهني ،على سبيل المثال:
أو في العلوم
األعمال ،التربية ،الهندسة)
دكتوراه في (اسم التخصص
المهني ،على سبيل المثال:
دكتوراه في الفلسفة
األعمال ،التربية ،الهندسة)

مؤهالت الدكتوراه:

إن مصطلح "الدكتوراه" هو مسةمى اعتبةاري ،وينبغةي أن يُسةتخدم للدراسةات المتقدمةة جةدا فقةط،
التي تتضمن بحثا رئيسا أو دراسات تطبيقية مستقلة وإعدادا لرسالة علمية أو تقرير أساسي يُـقةـيم
بشكل مستقل.
ويُستخدم مسمى الدكتوراه في الفلسفة في البةرامج التةي تعتمةد علةى البحةث العلمةي فةي المسةتوى
السادس بغض النظر عن المجال الدراسي للبرنامج.
كمةةا أن درجةةات الةةدكتوراه المهنيةةة مثةةل الةةدكتوراه فةةي إدارة األعمةةال ( ، )DBAأو الةةدكتوراه فةةي
التربيةةة ( DEdأو  )EdDأو الةةدكتوراه فةةي الهندسةةة ( )DEngيمكةةن أن تتضةةمن برامجهةةا عنصةةرا
بحثيةةا أساسةةيا و لكنهةةا تكةةون فةةي المعتةةاد ذات صةةبغة عمليةةة وتتضةةمن مقةةررات دراسةةية كثيةةرة
باإلضافة إلى تقديم بحث أو مشروع رئيس .وتعتبر الدكتوراه المعتمدة علةى البحةث أو الةدكتوراه
المهنية في مكان ٍة متكافئة مع دكتوراه الفلسفة.
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دراسات ما بعد الدكتوراه:
تُقدم مثل هذه الدراسات في مجاالت عدة لحديثي التخرج الذين أكملوا دراسةة الةدكتوراه .ويجةب
أن يُـعترف بهذا العمل في وثيقة رسمية من الجامعة ،وال تُمنح شهادة علمية .ولكن بإمكةان الطلبةة
أن يسجلوا ببرنامج دكتوراه آخر ويكملوه ويحصلوا على درجة الدكتوراه المناسبة لهذه الدراسة.
الدكتوراه العليا:
تُمنح الدكتوراه العليا في بعض األحيان اعترافا بالبحةث المتميةز والمكثةف واالنشةغال بةالعلم علةى
مدى فتةرة طويلةة مةن الوقةت ،لمةدة عشةر سةنوات عةادة .ويقةدم المرشةحون أدلةة علةى شةكل كتةب
ث منشورة ،ويتم تقويم ذلك من هيئة تحكيم ُعليا مستقلة مكونةة مةن كبةار
ومراجعات زمالء وبحو ٍ
ُ
اختيار وترشيح عادة داخل الجامعة قبل
عمليات
المسؤولين في المجال من خارج الجامعة .وهناك
ٍ
إجراء هةذا التقيةيم الخةارجي .وقةد تحمةل الدرجةةُ الممنوحةة مسةمى دكتةوراه فةي اآلداب لعمةل فةي
ةل ،فقةةد تُسةةتخدم
اآلداب عامةةة ،أو دكتةةوراه فةةي العلةةوم للدراسةةات المبنيةةة علةةى العلةةوم .وعلةةى كة ٍ
مسميات أكثر تخصصا لتحديد تخصص دراسي معين.
الدكتوراه الفخرية:
ُ
إسةهام بةارز للمجتمةع مةن قبةل
الجامعات لقةب الةدكتوراه الفخريةة عنةدما ترغةب فةي تقةدير
تـمنح
ٍ
عضو مميز فيه .وقد يشمل هذا – أو ال يشةمل -أن تكةون الجامعةة المانحةة مةن الجهةات المسةتفيدة
مةن هةذا اإلسةهام .والمسةميات التةي غالبةا مةا تُمةنح بهةا الةدكتوراه الفخريةة هةي :دكتةوراه القةةانون
كل ،فعادة ما يكون اسم الدرجة متفقا مةع نوعيةة
( ،)LLDأو دكتوراه اآلداب ( .(DLettersوعلى ٍ
اإلسهام الذي ُمنحت بموجبه .وتقـترن بمسمى هذه الدرجات عبةارة "فخريةة" للتعبيةر عةن قيمتهةا
المعنوية .و يحق للذين يُمنحون مثل هذه الةدرجات الفخريةة اسةتخدام ذلةك اللقةب ،ولكةنهم غالبةا ال
يفعلون ذلك في المواقف العامة ،في حين أنه من المعتاد أن تستخدم الجامعة المانحةة للدرجةة ذلةك
اللقب عند االتصال بالشخص المعني.

 -5خصائص البرامج و نواتج التعلم المتوقعة بكل مستوى في إطار المؤهالت
يتضمن الجزء التالي توصيفات نةواتج (مخرجةات) الةتعلم فةي كةل مسةتوى مةن مسةتويات اإلطةار
الوطني للمؤهالت .و قد تم تصنيف هذه التوصيفات فةي أربعةة مجةاالت ،وفةي كةل مجةال يتزايةد
حجةةةم الةةةتعلم المتوقةةةع و تعقيداتةةةه مةةةع تزايةةةد المسةةةتوى األكةةةاديمي للمؤهةةةل .وتكةةةون المعةةةارف
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ةل منهةةا ،بحيةةث أن الةةتعلم فةةي أي مسةةتوى يشةةمل المعةةارف والمهةةارات
والمهةةارات تراكميةةة فةةي كة ٍ
المدرجةةة ضةةمن المسةةتوي ات األدنةةى لةةنفس المجةةال ،حتةةى وإن لةةم يةةتم إعةةادة ذكةةر تلةةك المعرفةةة أو
المهارة.
والهدف هو أن تنطبق هذه التوصيفات على كل مستوى تةم وصةفه وذلةك لكةل المتعلمةين ،وعنةدما
يكون التركيز األساسي لبرنامج الطالب في تخصص قةد تةم وصةفه بشةكل عةام للجميةع ،فإنةه مةن
المتوقع الحصةول علةى مسةتوى أدا ٍء أعلةى بشةكل واضةح .فعلةى سةبيل المثةال ،فةإن الطالةب الةذي
ُ
مسةتويات
س سيكون من المتوقةع أن تكةون لديةه
يدرس في برنامج تقنية المعلومات
كبرنامج رئي ٍ
ٍ
خبرة في تقنية المعلومات التي تم وصفها تحت مجاالت المعرفةة والمهةارات اإلدراكيةة ،بةدال مةن
التوقع العام الموصوف لكل واحد تحت مسمى مهارات التواصل ،وتقنيةة المعلومةات ،والمهةارات
العددية.
وكمةةا أُشةةير مةةن قبةةل ،فةةإن المهةةارات الحركيةةة النفسةةية مهمةةة جةةدا فةةي بعةةض مجةةاالت الدراسةةة.
وتختلف متطلبات المهارات الخاصة بشةكل كبيةر .وتوصةيفات مسةتويات (معةايير) الةتعلم فةي كةل
مجال في الجزء التالي ال تشمل المهارات الحركية النفسية .ولكن ينبغي تحديةد مسةتوى المهةارات
الموصوفة بوضوح في توصيفات البةرامج وذلةك بالنسةبة للبةرامج التةي تهةتم بالمهةارات الحركيةة
النفسية بشكل كبير.
مستوى االلتحاق  -إتمام التعليم الثانوي:
إن اإلطار الوطني للمةؤهالت يفتةر

أن الطلبةة الةذين يلتحقةون بةالتعليم فةوق الثةانوي قةد أكملةوا

التعلةةيم الثةةانوي ،و أن يكونةةوا قةةد اجتةةازوا أي متطلبةةات سةةابقة ضةةرورية للدراسةةة فةةي المجةةاالت
المحددة .وإذا كانت هناك حاجة إلى أي متطلب تحضيري إضافي ،فإنه لن يكون جزءا من التعليم
العالي ،والسةاعات المعتمةدة التةي يمكةن أن تُمةنح لمثةل هةذه الدراسةات ال تُحسةب ضةمن متطلبةات
الحصول على الدرجة العلمية في التعليم العالي.
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نواتج التعلم المتوقعة في مستوى االلتحاق ،لكل مجال:
 .1المعرفة:
أن يكون لديةه فهةم واسةع للمعةارف والمهةارات المهمةة فةي مجةاالت المةواد الدراسةية العامةة التةي
تدرس فةي المرحلةة الثانويةة ،إضةافة إلةى معرفةة مكثفةة فةي أي مةن المجةاالت التةي يةتم اختيارهةا
بوصفها متطلبات سابقة للدراسات الالحقة.
 .9المهارات اإلدراكية:
أن يدرك المفاهيم العامة ،والمبادئ والنظريةات فةي المةواد الدراسةية التةي درسةها وأن يكةون لديةه
القدرة على تطبيق هذه المدركات في تحليل القضايا والمشكالت الجديدة سةواء فةي دراسةته أو فةي
الحياة اليومية .و أن يكون واعيا بالقضايا الرئيسة المتعلقةة بةالتطورات االقتصةادية واالجتماعيةة،
وقادرا على تطبيق المدركات المستمدة من تلك الدراسات في تحليل تلك القضايا.
 .3مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية:
يتحمل مسؤولية التعلم الذاتي والسلوك الشخصي و قادر على أخذ المبادرة وعلى العمل وفق
كل من الدراسات األكاديمية والجوانب األخرى المتعلقة بالتطوير الذاتي.
التوجيهات في ٍ
يمكن االعتماد عليه في إكمال المهام التي يكلف بها تحت إشراف بسيط ،وأن يعمل بفعالية لتحقيق
األهداف المشتركة في المواقف الجماعية.
 .4مهارات التواصل ،وتقنية المعلومات ،والمهارات العددية:
يمكةةن أن يسةةتخدم بفعاليةةة المهةةارات األساسةةية لتقنيةةة المعلومةةات والحاسةةب والمهةةارات العدديةةة
(الحسابية) في معالجة المشكالت وحلها في المواقف التعليمية وفي الحياة اليومية.
يتواصل بفعالية ،كتابيا و شفهيا وباستخدام تقنية المعلومات.
1-5
1-1-5

المستوى األ ّول :الدبلوم الجامعي المتوسط
خصائص البرامج:
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هي درجة تتطلب اجتياز مةا ال يقةل عةن ( )30ثالثةين سةاعة معتمةدة ،تسةتغرق عةادة عامةا واحةدا
على األقل من الدراسة بنظام التفر الكلي أو ما يعادل ذلك .وتُمنح هذه الشةهادة عةادة لالعتةراف
بفترة قصيرة نسبيا من الدراسة في التعليم العالي ،إما كامتداد للتعليم العام بعةد التعلةيم الثةانوي ،أو
مهني مساعد يتطلب خبرة متخصِّ صةة محةدودة .ومةع
كإعدا ٍد للتوظيف في مجال إداري أو مجال
ِّ
أن هةةذه الشةةهادة ينبغةةي أن تُعتبةةر مةةؤهال ذا قيمةةة فةةي ح ة ِّد ذاتةةه ،إال أن مثةةل هةةذه الدراسةةات تةةزود
مؤهل أعلى.
ت الحق ٍة للحصول على
الدارسين عادة باألسس الالزمة لدراسا ٍ
ٍ
9-1-5

خصائص الخريجين:

ينبغي أن يكون الحاصلون على هذه الشهادة قد أثبتوا ما يلي:
 المعرفة بالمعلومات األكثر أهمية المتصلة بالحقائق ،والمفاهيم والمبادئ المتعلقة بالمجال
الخاص بدراستهم ،إضافة إلى المعلومات الالزمة للتوظيف في هذا المستوى.
 القدرة على تطبيق هذه المعرفة بةذكاء وبشةكل بنةاء فةي التعامةل مةع القضةايا والمشةكالت
المتوقعةةة والمعتةةادة (الروتينيةةة) المتعلقةةة بةةالتوظيف و بغيةةره مةةن الجوانةةب األخةةرى مةةن
حياتهم.
 القةةدرة علةةى العمةةةل بفعاليةةة بشةةكل فةةةردي أو تعةةاوني فةةي األنشةةةطة الجماعيةةة ،وعلةةةى
التصرف بمسؤولية ،وعلى المبادرة في تحقيق األهداف الذاتية أو الجماعية.
 القةةدرة علةةى التواصةةل بفعاليةةة شةةفاهة وكتابةةة ،والقةةدرة علةةى االسةةتخدام الفعةةال لتقنيةةة
االتصاالت والمعلومات الشائعة االستخدام.
ويجب على خريجي هذا المستوى سن:
 يطبقوا معارفهم و مهاراتهم بشكل بنـاء في التعامل مع القضايا والمشكالت ،و في طلب
المزيد من اإلرشاد والمساعدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
 يتصرفوا بموثوقية ومسؤولية في المواقف الشخصية والوظيفية.
 يشاركوا برغبة في األنشطة المصممة لتطوير معارفهم ومهاراتهم.
 يتصرفوا بطرق تتوافق مع القيم و المعتقدات اإلسالمية ،وتعكس اإلخالص وتحمل
المسؤولية ،و االلتزام تجاه خدمة المجتمع.
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3-1-5

نواتج التعلم في المستوى األ ّول ،لكل مجال:

 -1المعرفة:
أن يكةون لديةه المعرفةةة العامةة بالمعلومةةات األساسةية المتصةةلة بالحقةائق ،والمفةةاهيم والمبةادئ فةةي
المهنةي
مجال الدراسة بمةا فةي ذلةك المعلومةات النظريةة والعمليةة المتعلقةة بةالتوظيف فةي المجةال
ِّ
المعني .وأن يكةون مةدركا ألهةم التطةورات الحديثةة فةي مجةال دراسةته ،ومةدركا لكيفيةة اسةتخدام
مصةةادر المعلومةةات المتاحةةة لتحقيةةق مزيةةد مةةن التطةةور و إلمكانةةات تأثيرهةةا علةةى الممارسةةات
الراهنة.
 -9المهارات اإلدراكية:
أن يستطيع دراسة المشكالت العملية والمعتادة (الروتينية) في مجال الدراسة أو التوظيف ،وإيجاد
حلةةول عمليةةة مسةةتخدما األسةةاليب التةةي طورهةةا أثنةةاء فتةةرة دراسةةته .وأن يسةةتطيع الحصةةول علةةى
المعلومات الحديثة المتصلة بتخصصةه مةن مصةادر معروفةة جيةدا ،و أن يسةتخدم أسةاليب البحةث
واالستقصاء التي طورت أثناء برنامج الدراسة مع بعض التوجيه.
 -3مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية:
يتصرف بمسؤولية ،ويمكن االعتماد عليه إلكمال المهام المسةندة إليةه .ويطلةب النصةح واإلرشةاد
عندما يواجه أي صعوبات ،و يتصرف بطريقة بناءة مع اتصاف استجابته بالمبادرة.
يعمل بشكل فعال في المواقف الجماعية.
يبادر بالبحث عن المزيد مةن المعلومةات أو المصةادر الالزمةة للقيةام بالواجبةات المطلوبةة ،ويفهةم
حدود المعارف والمهارات و يطلب النصح والمساعدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
 -4مهارات التواصل ،وتقنية المعلومات ،والمهارات العددية:
يمكن أن يستخدم بفعالية المهارات الحسابية المعتادة (الروتينية) وتقنية الحاسب فةي إكمةال المهةام
المطلوبة منه ،والتي قد تتطلب اإلرشاد في التعامل مع القضايا المعقةدة .و يتواصةل بفعاليةة سةواء
كتابيةةا أو شةةفهيا ،و يسةةتطيع أن يسةةتخدم تقنيةةة المعلومةةات واالتصةةاالت بفعاليةةة فةةي االتصةةاالت
المعتادة (الروتينية) ،وفي عر

المعلومات والتقارير.
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9-5
1-9-5

المستوى الثاني :الدبلوم
خصائص البرامج:

هةي درجةةة تتطلةةب اجتيةاز مةةا ال يقةةل عةةن ( )60سةتين سةةاعة معتمةةدة ،تسةتغرق عةةادة عةامين مةةن
صممت الدبلومات لتطوير كل
الدراسة بنظام التفر الكلي أو ما يعادل ذلك في التعليم العالي .وقد ُ
من المعارف والمهارات الالزمة للتوظيف في المجاالت اإلدارية أو المجاالت المهنيةة المسةاعدة،
ولتزويد الدارسين بأسس المعرفة العامة والنظرية التي تشكل األساس للدراسةات الالحقةة المؤديةة
إلى درجة البكالوريوس .ويعد هذان العنصران ُمهمان رغم أن التركيز علةى الدراسةات العامةة أو
المهنية المتصلة بالتخصص قد يختلف .وعندما يُمنح الدبلوم حسب مواصفات مجال محةدد متعلةق
بميةةدان مهنةةي فيجةةب أن تكةةون هنةةاك تغطيةةة كافيةةة للمعةةارف والمهةةارات ذات العالقةةة المباشةةرة
بالتوظيف في ذلك المجال .وهذا يقتضي في الغالب تغطية ما ال يقل عن ٪ 50من البرنامج.
9-9-5

خصائص الخريجين:

ينبغي أن يكون الحاصلون على الدبلوم قد أثبتوا ما يلي:
 المعرفةةةةة بالحقةةةةائق المهمةةةةة والمبةةةةادئ والنظريةةةةات فةةةةي مجةةةةال الدراسةةةةة ،وباألنظمةةةةة
واإلجراءات العملية المتعلقة بمجال تخصصهم المهني.
 القدرة على تطبيق المفةاهيم والنظريةات وعمليةات االستقصةاء علةى القضةايا والمشةكالت
المتعلقة بمجال دراستهم أو توظيفهم أو كليهما ،و على إيجاد حلول سليمة مبنية على ذلك
التحليل.
 القدرة على تحمل المسؤوليات الضرورية للتوظيف بنجاح في مجال النشاط الذي أُعةدوا
من أجله.
 القدرة علةى تفسةير البيانةات الكميةة والكيفيةة وتقويمهةا وتقةديم النتةائج شةفهيا وكتابيةا ،مةع
االستخدام المالئم لتقنية المعلومات واالتصاالت.
ويجب على خريجي هذا المستوى سن:
 يطبقةةوا معةةارفهم و مهةةاراتهم علةةى قضةةايا بمجةةال دراس ةتهم بأقةةل قةةدر مةةن التوجيةةه ،مةةع
إدراكهم لحدود معارفهم ،وكيفية تأثير ذلك على التحليالت والتفسيرات المبنيةة علةى هةذه
المعارف .ويطلبوا المشورة من الجهات المناسبة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
 يبادروا في التخطيط لتعزيز معلوماتهم ومهاراتهم.
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 يفكةةروا ويتصةةرفوا باسةةتقاللية ،ويتفةةاعلوا بشةةكل بنةةاء فةةي المواقةةف الجماعيةةة لتحقيةةق
األهداف المشتركة.
 يحةةددوا تةةأثير تصةةرفاتهم التةةي قةةاموا بهةةا علةةى اآلخةةرين و يقومةةوا مةةدى مالءمةةة تلةةك
التصةةرفات فةةي ضةةوء المبةةادئ األخالقيةةة السةةليمة .ويتحملةةوا مسةةؤوليتهم الخاصةةة عةةن
تصرفاتهم التي قاموا بها في المواقف الفردية أو الجماعية.
 يتصةرفوا بطةةرق تتوافةةق مةةع القةةيم و المعتقةةدات اإلسةةالمية ،وتعكةةس اإلخةةالص و تحمةةل
المسؤولية و االلتزام تجاه خدمة المجتمع.
3-9-5

نواتج التعلم المتوقعة في المستوى الثاني ،لكل مجال:

 -1المعرفة:
أن يكون لديه المعرفة العامة بنطاق مجةال الدراسةة و الخصةائص المحةددة لةه ،والمعرفةة العميقةة
ببعض الجوانب في ذلك المجةال ،بمةا فةي ذلةك النظريةات والمفةاهيم والمبةادئ المهمةة .وأن يكةون
ملما بالقضايا الراهنة المهمة واألبحاث الحديثة .وأما في البةرامج التةي تـ ُعةـد الطلبةة لشةغل وظيفةة
مهنية أو وظيفة مهنية مساعدة ،فينبغي أن يكون لديةه المعرفةة بةالتطورات الحديثةة فةي الممارسةة
المهنية و المتطلبات التقنية واللوائح التنظيمية لذلك المجال المهني.
 -9المهارات اإلدراكية:
أن يستطيع تحليل وتفسير المعلومات التقنية والبحثية وتطبيقها على القضايا العملية مع قدر بسةيط
مةةن التوجيةةه .وأن يسةةتطيع أن يبحةةث المشةكالت المحةةددة أو المعتةةادة (الروتينيةةة) ،ويقةةوم الحلةةول
البديلة ،ويقترح أساليب جديةدة مسةتندا علةى المعرفةة النظريةة والعمليةة ذات الصةلة .وأن يسةتطيع
تحديد المفةاهيم والنظريةات ذات العالقةة مةن المةواد التةي درسةها وأن يطبقهةا خةارج السةياق الةذي
تعلمها فيه ،في كل من الحقل األكاديمي أو الوظيفي .وأن يكون مدركا لطبيعةة التغيةر السةريع فةي
المعلومات في مجال تخصصه ،وأن يكون قادرا على مراعاة ذلك عند تحليل المشةكالت واقتةراح
الحلول .وأما في البرامج المهنية ،فينبغي أن يكةون قةادرا علةى تطبيةق المعةارف التقنيةة والمهنيةة
في التحليل واتخاذ القرارات للقضايا العملية بقدر محدود من التوجيةه ،باإلضةافة إلةى القةدرة علةى
فهم وتفسير كل ما يترتب على القرارات المتخذة.
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 -3مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية:
يسةتطيع أن يفكةةر ويتصةةرف باسةةتقاللية ،وأن يتفاعةةل بشةةكل بنةـاء فةةي المواقةةف الجماعيةةة لتحقيةةق
أهداف مشتركة.
ٍ
يستطيع تولي زمام القيادة في مجموعة صغيرة في نطاق مسؤولية محدد.
يستطيع تحديد جوانب الضعف في معرفته ومهاراته الذاتية ،ولديه القدرة علةى التخطةيط و العمةل
على دعم تعلمه المستمر.
يتحمل مسؤولية تصرفاته الشخصية في المواقف الفردية أو الجماعية .ويدرك اللوائح التنظيميةة
و قواعد السلوك والممارسة ويلتزم بها  ،ويطلب المشورة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
يستطيع تحديد تأثير التصرفات المقترحة أو ال ُمتخذة على اآلخةرين ،وأن يقةوم مةدى مالءمةة تلةك
التصةةرفات وفقةةا لمةةا يترتةةب عليهةةا .وأمةةا فةةي المواقةةف التةةي بهةةا خالفةةات محتملةةة فةةي القةةيم أو
األولويةةات ،فإنةةه يسةةتطيع أن يوض ةح طبيعةةة ذلةةك الخةةالف و القةةيم واألولويةةات المتصةةلة بةةذلك،
ويستطيع أن يتخذ قرارات سليمة حول اإلجراءات التي يجب أن تتخذ.
 -4مهارات التواصل ،وتقنية المعلومات ،والمهارات العددية:
يمكن أن يطبق األساليب اإلحصائية والرياضية المعتادة (الروتينية) ذات العالقة في االستقصاء و
اقتراح الحلول للمشكالت والقضايا.
يتواصل بفعالية كتابيا و شفهيا ،ويقدم المناقشات ،والتحليالت و النتائج بدقة وبشكل صحيح.
يسةةتطيع أن يسةةتخدم تقنيةةة المعلومةةات واالتصةةاالت بفعاليةةة فةةي تحليةةل القضةةايا والحصةةول علةةى
المعلومات و تقديمها.
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3-5
1-3-5

المستوى الثالث :البكالوريوس
خصائص البرامج:

هي درجة تتطلب اجتياز ما ال يقل عن ( )120مائة وعشرين ساعة معتمدة ،تستغرق عادة أربعة
أعوام دراسية أكاديمية بنظام التفر الكامل أو مةا يعةادل ذلةك .ويختلةف طةول البرنةامج بةاختالف
مجال التخصةص المهنةي .و يعتبةر اجتيةاز ( )120سةاعة معتمةدة – مةن الدراسةة المباشةرة داخةل
الحرم الجةامعي – الحةد األدنةى لبةرامج درجةة البكةالوريوس ،ولكةن ينبغةي اإلشةارة إلةى أن هنةاك
متطلبات دراسة تخصصية في المجاالت المهنية .وعندما تتطلب درجة البكةالوريوس بةرامج ذات
سةةاعات أطةةول ،كمةةا هةةو الحةةال فةةي بعةةض التخصصةةات ،ف ةإن مسةةتوى المؤهـ ِّةـل يبقةةى كمةةا هةةو،
وتضاف ساعات معتمدة إلثبات كمية التعلم اإلضافية المطلوبة.
فهم شامل لمجال دراسة واسع ،مع التعمةق فةي بعةض
وتُصمم برام ُج شهادة البكالوريوس لتطوير ٍ
الدراسةةات واشةةتمالها علةةى التحليةةل الناقةةد ألحةةدث التطةةورات واألبحةةاث .و مةةن المهةةم أن يةةدرك
الطلبةُ المعارف و النظريات ذات الصلة بمجاالت التعلم األخرى المتعلقة بالتخصص.
وتعتبةةر درجةةة البكةةالوريوس المؤهةةل األساسةةي لةةدخول عةةدد مةةن المجةةاالت المهنيةةة التةةي تتطلةةب
تطور البرامج في هذه المجاالت كال من المعارف والمهةارات الالزمةة
ت عالي ٍة .ويجب أن ِّ
مهارا ٍ
للممارسة في هذه المهن ،إضافة إلى تطةوير الخلفيةة فةي المعةارف واألبحةاث العمليةة والنظريةة،
المؤدية إلى مواصلة الدراسة في المستويات الالحقة.
9-3-5

خصائص الخريجين:

ينبغي أن يكون الحاصلون على شهادة البكالوريوس قد أثبتوا ما يلي:
 المعرفةةة بمجموعةةة شةةاملة ومتناسةةقة ومنظ ةـمة مةةن المعةةارف فةةي مجةةال دراسةةي معةةين،
وبالنظريات والمبادئ المتعلقة بذلك المجال.
 القدرة على البحث فةي المشةكالت المعقةدة وإيجةاد حلةول ابتكاريةة تحةت قةدر محةدود مةن
التوجيه  ،باستخدام رؤى من مجال دراستهم و من المجاالت األخرى ذات العالقة.
 القدرة على تحديد واستخدام األساليب الرياضية واإلحصائية المناسبة في التحليل وإيجاد
الحلول للقضةايا المعقةدة  ،والقةدرة علةى اختيةار واسةتخدام أكثةر اآلليةات مناسةبة إليصةال
النتائج إلى المتلقين المختلفين.
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 القةةدرة علةةى القيةةادة واالسةةتعداد للتعةةاون الكامةةل مةةع اآلخةةرين فةةي المشةةاريع والمبةةادرات
المشتركة.
 وفةةي حالةةة كةةون البرنةةامج مهنيةةا ،يتعةةين اإللمةةام بمجةةال واسةةع و متكامةةل مةةن المعةةارف
والمهارات المطلوبة للممارسة الفعالة في المجال المهني المطلوب.
 وفةي حالةة كةةون البرنةامج أكاديميةةا وال يقةود إلةى ممارسةةة مهنيةة ،يتعةةين اكتسةاب معرفةةة
عميقة وفهم شامل ألدبيات األبحاث في مجال التخصص ،إضافة إلى القةدرة علةى تفسةير
وتحليل وتقويم أهمية تلك األبحاث في زيادة المعرفة في المجال الدراسي.
ويجب على خريجي هذا المستوى سن:
 يبةةةادروا فةةةي تحديةةةد المشةةةكالت والقضةةةايا و إيجةةةاد الحلةةةول لهةةةا فةةةي المواقةةةف الفرديةةةة
حلول عملية ومبتكرة.
والجماعية ،ويمارسوا القيادة إليجاد
ٍ
 يطبقوا ال ُمدركات النظرية وأساليب االستقصاء المكتسبة من مجالهم الدراسي في معالجةة
القضايا والمشكالت ضمن سياقات مختلفة.
 يدركوا طبيعة التغير السريع في المعلومات في مجال تخصصهم ،ويكونةوا قةادرين علةى
مراعاة ذلك عند دراسة القضايا األكاديمية أو المهنية واقتراح الحلول لها.
 يشاركوا في األنشطة بهدف مواكبة أحدث التطورات في مجةاالتهم األكاديميةة أو المهنيةة
ويستمروا في تعزيز معارفهم وفهمهم الذاتي.
عةال مةن األخالقيةات و انضةباط السةلوك و يبةدوا روح القيةادة فةي
 يظهروا دائما مسةتوى
ٍ
األوساط األكاديمية والمهنية واالجتماعية.
ت عاليةة مةن
 يتصرفوا بطرق تتوافةق مةع القةيم و المعتقةدات اإلسةالمية ،وتعكةس مسةتويا ٍ
اإلخالص و تحمل المسؤولية و االلتزام تجاه خدمة المجتمع.
3-3-5

نواتج التعلم المتوقعة في المستوى الثالث ،لكل مجال:

 -1المعرفة:
أن يكةةون لديةةه معرفةةة شةةاملة وبشةةكل متكامةةل ومنظ ةـم بمجةةال الدراسةةة ،وبالمبةةادئ والنظري ةات
األساسةةية المتعلقةةة بةةذلك المجةةال .وأن يكةةون ملمةةا بالمعةةارف و النظريةةات فةةي المجةةاالت العلميةةة
األخةةرى المتصةةلة بمجالةةه ،و ملمةةا بالمجةةاالت المهنيةةة األخةةرى ذات العالقةةة إذا كةةان التخصةةص
مهنيا .وأن يكون ملما كذلك بأحدث التطورات في التخصصات التي يشتمل عليهةا مجةال دراسةته
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بما في ذلك الوعي العالي باألبحةاث الحديثةة المتعلقةة بإيجةاد الحلةول للقضةايا وزيةادة المعرفةة فةي
مجال التخصص .وفي البرامج التي تعد الطلبة للممارسةة المهنيةة ،يكةون الخريجةون علةى وعةي
باألنظمة واللوائح التنظيمية للمهنة ،وبالمتطلبات الفنية لها وكيفية تحسين ذلك عبر الزمن استجابة
للتغيرات في الظروف المحيطة.
 -9المهارات اإلدراكية:
أن يسةةتطيع القيةةام باالستقصةةاءات ،وأن يفهةةم ويقةةوم المعلومةةات والمفةةاهيم واألدلةةة الجديةةدة مةةن
واسةع مةن القضةايا والمشةكالت مةع قةدر بسةيط مةن
مصادر متنوعة ،و يطبةق النتةائج علةى نطةاق
ٍ
التوجيةةه .وأن يسةةتطيع أن يبحةةث المشةةكالت المعقةةدة نسةةبيا مسةةتخدما أشةةكاال متنوعةةة مةةن تقنيةةات
المعلومةةات والمصةةادر األخةةرى ،ويقتةةرح حلةةوال مبتكةةرة لهةةا مةةع مراعةةاة المعةةارف النظريةةة و
الخبرات العملية ذات العالقة وما يترتب على القرارات المتخذة .و يستطيع تطبيق هةذه المهةارات
والمدركات في سياقات أكاديمية ومهنية متصلة بمجال دراسته .وأما في البرامج المهنية ،فينبغةي
أن يكةةون قةةادرا علةةى اسةةتخدام الطةةرق اإلجرائيةةة المعتةةادة (الروتينيةةة) بشةةكل مناسةةب ،مةةع تحديةةد
حلول مبتكرة واالسةتجابة بشةكل يعتمةد علةى خلفيتةه النظريةة والعمليةة
المواقف التي تتطلب إيجاد
ٍ
ذات العالقة.
 -3مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية:
يسهم في ،ويعمل على تسهيل ،الحلول البناءة للقضايا في المواقف الجماعية سواء أكان في مركز
قيادي أم كان عضوا في جماعة .و يمكةن أن يمةارس قيةادة الجماعةة فةي مواقةف متنوعةة تتطلةب
استجابات مبتكرة.
يقوم بالمبادرة في تحديةد القضةايا التةي تتطلةب عنايةة خاصةة و التصةدي بشةكل مناسةب لهةا سةواء
أكان ذلك بشكل انفرادي أم من خالل العمل الجماعي.
يتحمةةل مسةةؤولية تعلمةه الةةذاتي ويسةةتطيع أن يحةةدد ويسةةتخدم وسةةائل إيجةةاد المعلومةةات الجديةةدة أو
أساليب التحليل الالزمة إلنجاز المهام المسندة إليه.
يتعامل مع القضايا األخالقية والمهنية التةي لهةا عالقةة بةالقيم و األحكةام األخالقيةة بطةرق حساسةة
لآلخرين ومتوافقة مع القيم األساسية واألخالقيات المهنية المتعارف عليها.
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 -4مهارات التواصل ،وتقنية المعلومات ،والمهارات العددية:
يمكن أن يحدد األساليب اإلحصائية والرياضية ذات العالقة عند دراسة القضايا والمشةكالت ،وأن
يطبقها بشكل إبداعي في تفسير المعلومات واقتراح الحلول.
يمكن أن يتواصةل بفعاليةة شةفهيا وكتابيةا ،وأن يختةار ويسةتخدم أشةكال العةر

المناسةبة للقضةايا

المختلفة وللمتلقين المختلفين.
يستخدم بشكل معتاد (روتيني) أكثةر تقنيةات المعلومةات واالتصةاالت مناسةبة فةي جمةع ،وتفسةير،
وإيصال المعلومات واألفكار.
4-5

المستوى الرابع :الدبلوم العالي

1-4-5

خصائص البرامج:

هي درجة تتطلب اجتياز ما ال يقل عن ( )24أربع وعشرين ساعة معتمدة ،وتكون عادة بعد إتمام
درجة البكالوريوس ،وتستغرق عاما دراسيا واحدا على األقل بنظام التفر الكلي أو ما يعادل ذلك
بنظةةام التفةةر الجزئةةي .وتهةةدف هةةذه البةةرامج إلةةى تقةةديم دراسةةات أكاديميةةة و مهنيةةة متقدمةةة فةةوق
مرحلةةة البكةةالوريوس للطلبةةة الةةراغبين فةةي تحسةةين معةةارفهم ومهةةارتهم المهنيةةة ،غيةةر أنهةةم ال
يسةةتوفون متطلبةةات االلتحةةاق بدرجةةة الماجسةةتير أو ال يرغبةةون فةةي إجةةراء البحةةث أو المش ةروع
األساسي المطلةوب لنيةل مثةل هةذه الدرجةة .و تتضةمن بةرامج الةدبلوم العةالي عةادة مجموعةة مةن
مشروع رئيسي
المواد الدراسية المتقدمة ذات العالقة بتخصص مهني معين ،كما قد تتطلب إكمال
ٍ
أو فرعي.
ومع أن درجة الةدبلوم العةالي تعتبةر مةؤهال علميةا فةي حة ِّد ذاتةه ،فةيمكن للطلبةة الةذين يكملونهةا أن
يتقدموا لمواصلة الدراسة في مستوى الماجستير ،و قةد يتطلةب ذلةك مةنهم اسةتيفاء متطلبةات قبةول
ت نظرية أو تطبيقي ٍة إضافية قبل ذلك.
خاصة ،أو إكمال دراسا ٍ
9-4-5

خصائص الخريجين:

ينبغي أن يكون الحاصلون على الدبلوم العالي قد أثبتوا ما يلي:
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 المعرفة المتقدمة بالنظريات أو الممارسة المهنية ،والخبرة الواسعة في مجال أكةاديمي أو
مهني.
 القةةدرة علةةى تطبيةةق تلةةك النظريةةات و الممارسةةات بشةةكل إبةةداعي فةةي التخطةةيط والبحةةث
استنادا إلى مجال واسع من المدركات داخل وخارج مجال دراستهم المحددة.
 القدرة علةى اختيةار واسةتخدام مجموعةة مةن األسةاليب الرياضةية و غيرهةا مةن األسةاليب
التحليليةةةة فةةةي دراسةةةة القضةةةايا و إعةةةداد التقةةةارير عنهةةةا واقتةةةراح مبةةةادرات جديةةةدة لهةةةا.
واالسةةتخدام الفع ةـال ألشةةكال االتصةةال الشةةفهية و الكتابيةةة و اإلليكترونيةةة للتواصةةل مةةع
المتلقين في األوساط األكاديمية و المهنية واالجتماعية.
 الكفاءة العالية في االضطالع بالمسؤوليات المتعلقة بالممارسة المهنية أو الوظيفية.
ويجب على خريجي هذا المستوى سن:
 يعتمدوا على مدى واسع من المعارف النظرية والعملية داخل و خارج مجال تخصصهم
الدراسي في معالجة القضايا والمشاكل الجديدة.
 يمارسوا القيادة الفعالة في المبادرات التي تستهدف معالجة القضايا المهمة في العمل أو
في بيئة المجتمع بطرق تتسم بالحساسية تجاه اآلخرين وتتوافق مع القيم األساسية
والمبادئ األخالقية.
 يؤثروا بشكل إيجابي على اآلخرين من خالل القدوة والقيادة في الحياة المهنية
واالجتماعية.
 يتحملوا المسؤولية في تطوير مهاراتهم المهنية ذاتيا و يعملوا بشكل تعاوني مع اآلخرين
ت حديثة في مجالهم.
في متابعة كل ما يستجد من تطورا ٍ
 يتصرفوا بطرق تتوافق مع القيم و المعتقدات اإلسالمية ،وتعكس مستويات عالية من
اإلخالص و تحمل المسؤولية و االلتزام تجاه خدمة المجتمع.
3-4-5

نواتج التعلم المتوقعة في المستوى الرابع ،لكل مجال:

 -1المعرفة:
أن يكون لديه معرفة متقدمة بالنظريات والممارسات في مجةال أكةاديمي أو مهنةي ،وفةي مجةاالت
أخةةرى مرتبطةةة بمجةةال التخصةةص .باإلضةةافة إلةةى اإللمةةام باألبحةةاث المعاصةةرة والمبتكةةرات فةةي
الممارسات المهنية وتأثير هذه التطورات على النظريات والممارسات المتعارف عليها.
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 -9المهارات اإلدراكية:
أن يستطيع تطبيق المعرفة النظرية والخبرة العملية فةي دراسةة القضةايا والمشةكالت المعقةدة ،مةع
تحديد مصادر المعلومات اإلضافية أو أساليب التحليل المطلوبة .وأن يأخذ في االعتبةار الظةروف
العمليةةة المختلفةةة عنةةد تحليةةل القضةةايا ،ويسةةتخلص النتةةائج ويقتةةرح الحلةةول للمش ةكالت أو يضةةع
استراتيجيات العمل التي تساهم في حلها.

 -3مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية:
يعمل بفعالية على المستوى الفردي وفي المواقف الجماعية في شةتى الظةروف والمواقةف بمةا فةي
ذلك المواقف الجديدة وتلك التي تتطلةب مسةتويات عاليةة مةن البراعةة والحساسةية .وأن يتصةرف
بمسؤولية في وظيفته أو في أي مجال من المجاالت المهنيةة أخةرى ،مبةديا روح القيةادة و مةتحمال
في ذلك مستويات عالية من المسؤولية.
يتحمل مسؤولية تطوير المعارف و المهارات الجديدة الالزمةة لكةل مةن المهةام الراهنةة ولتطةوير
القدرات والمهارات المستقبلية.
يلتزم بمستوى عا ٍل من السلوك األخالقي في المواقف التي تتضمن تضاربا فةي القةيم واختالفةات
في األولويات .ويةؤثر بشةكل إيجةابي علةى اآلخةرين مةن خةالل التصةرفات المثاليةة و االضةطالع
بدور قيادي في المجال الوظيفي أو المواقف الجماعية األخرى.
 -4مهارات التواصل ،وتقنية المعلومات ،والمهارات العددية:
يستطيع أن يستخدم مجموعة من األسةاليب الرياضةية و اإلحصةائية فةي االسةتنتاجات وأن يطبقهةا
بشكل مناسةب ويسةتخدمها بةذكاء فةي استقصةاء القضةايا و المشةكالت وإعةداد التقةارير عنهةا .وأن
يتواصل مع اآلخرين بفعالية كتابةة أو مشةافهة وباسةتخدام تقنيةة االتصةاالت اإللكترونيةة .و يقةوم
بشكل معتا ٍد (روتيني) مةدى نجةاح التواصةل مةع المتلقةين المختلفةين ،و يتخةذ اإلجةراءات الالزمةة
ٍ
لتحسين كفاءة التواصل كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
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5-5
1-5-5

المستوى الخامس :الماجستير
خصائص البرامج:

هةةي درجةةة تتطل ةب اجتيةةاز مةةا ال يقةةل عةةن ( )24أربةةع وعشةةرين سةةاعة معتمةةدة مةةن المقةةررات
الدراسية إضافة إلى رسالة وذلك فةي البةرامج التةي تمةنح درجةة بحثيةة ،أو اجتيةاز مةا ال يقةل عةن
( )39تسةةع وثالثةةين سةةاعة معتمةةدة مةةن المقةةررات الدراسةةية إضةةافة إلةةى مشةةروع تخةةرج أساسةةي.
وتسةةتغرق درجةةات الماجسةةتير عةةادة مةةابين عةةام دراسةةي واحةةد علةةى األقةةل إلةةى ثالثةةة أعةةوام مةةن
الدراسة المتقدمة بعد الحصول على درجة البكالوريوس.
وتُصمم برامج الماجستير لتزويد الطلبة بالمعارف والمهارات األكاديمية والمهنية المتقدمة للطلبةة
تراكمي ( )3أو أعلى عادة.
عال من التحصيل ،بمعدل
ِّ
الذين أنهوا درجة البكالوريوس بمستوى ٍ
و درجةةات الماجسةةتير التةةي تسةةتهدف الخبةةرة المهنيةةة المتقدمةةة قةةد تتضةةمن باإلضةةافة للمقةةررات
الدراسية المتقدمة مشروعا بحثيا رئيسةا ينجةزه الطالةب بشةكل مسةتقل ويطبِّةق فيةه مةا تعلمةه علةى
قضايا و مشكالت في التخصص.
و تـُمنح درجات الماجستير التي تعتمد على الرسالة بمسميات مثل ماجستير فةي اآلداب ( )MAأو
ماجستير في العلوم ( )MScعادة .أما درجات الماجسةتير المهنيةة التةي تتضةمن دراسةة مقةررات
دراسةةية متقدمةةة ،أو مقةةررات دراسةةية ومشةةروع تخةةرج رئةةيس ،فهةةي تةـ ُمنح عةةادة بمسةةميات مثةةل
ماجستير األعمال ( ،)MBusأو ماجستير إدارة األعمال ( ،)MBAأو ماجسةتير التربيةة (،)MEd
أو ماجستير الهندسة ( )MEngأو أي مسميات أخرى ترتبط بالمجال المهني المعني.

9-5-5

خصائص الخريجين:

ينبغي أن يكون الحاصلون على شهادة الماجستير قد أثبتوا ما يلي:
 الفهم الشامل و المتعمق للنظريات واألبحاث و آخر التطورات العلمية في فرع من فروع
المعرفة أو في مجال تدريبي مهني ،ولتأثير هذه التطورات علةى المخةزون المعرفةي فةي
التخصص المعني.
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 اإللمةةةام باألسةةةاليب المتقدمةةةة للبحةةةث واالستقصةةةاء المختصةةةة بالمجةةةال ،والقةةةدرة علةةةى
استخدامها وتطبيقها باستقاللية فةي المجةال الدراسةي أو الممارسةة المهنيةة ،والقةدرة علةى
استخدام هذه األساليب في القيام بأبحاث رئيسة أو مشاريع مهنية.
 القةةدرة علةةى اسةةتخالص نتةةائج األبحةةاث والتطةةورات الحديثةةة وتطبيقهةةا فةةي الممارس ةات
المهنية ،وفةي التحليةل ،وفةي تطةوير و اختبةار الفرضةيات ،وفةي اقتةراح الحلةول للقضةايا
والمشكالت النظرية والعملية.
 القدرة على إيصال نتائج البحوث والدراسات المتقدمة من خالل المنشورات المحكمة إلى
األوساط األكاديمية و المهنية و غيرهم من فئات المجتمع.
ويجب على خريجي هذا المستوى سن:
 يسةتجيبوا بشةةكل مسةةتمر للقضةايا األكاديميةةة والمهنيةةة المعقةدة بتقةةديم الحلةةول اإلبداعيةةة و
إصةةدار األحكةةام السةةليمة ،ويسةةتخدموا هةةذه المهةةارات عنةةد الضةةرورة فةةي حالةةة غيةةاب
المعلومات الكاملة الخاصة بالموضوع قيد البحث.
 يتصرفوا باستقالل ذاتي في معالجة وحل المشكالت المتوقعة وغير المتوقعةة ،ويتعةاونوا
مع اآلخرين ،ويضطلعوا باألدوار القيادية عند الحاجة لذلك في المواقف الجماعية.
 يلتزموا بةالقيم األخالقيةة المتعةارف عليهةا فةي التعامةل مةع المواضةيع الحساسةة والمعقةدة
التي قد تتضمن تضاربا قويا في القيم ،إضافة إلى حث اآلخرين على االلتزام بها.
 يتحملوا مسؤولية تعلمهم الةذاتي المسةتقل بشةكل كامةل ،و يقومةوا بةدور قيةادي فةي تةوفير
الفرص لدعم التطوير المهني المستمر لآلخرين.
 يتصرفوا بطرق تتوافةق مةع القةيم و المعتقةدات اإلسةالمية ،وتعكةس مسةتويات عاليةة مةن
اإلخالص و تحمل المسؤولية و االلتزام تجاه خدمة المجتمع.
3-5-5

نواتج التعلم المتوقعة في المستوى الخامس ،لكل مجال:

 -1المعرفة:
أن يكون لديه معرفة شاملة وفهم ناقد للموضوعات األساسية للمادة الدراسية أو التخصص بما في
ذلةةك المفةةاهيم الرئيسةةة ،و المبةةادئ و النظريةةات وتطبيقاتهةةا الراهنةةة فةةي مجةةال بحثةةي أكةةاديمي
متخصص أو في ممارسة مهنية .و لديه فهم عميق لمجال واحد أو أكثةر مةن مجةاالت التخصةص
الدقيق فيما يتعلق بأحدث النظريات و األبحاث و أساليب الممارسة المهنية في هذا المجةال .ويفهةم
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كيةةف تتكةةون المعةةارف الحديثةةة وكيةةف تطبةةق كمةةا يفهةةم تةةأثير األبحةةاث الحديثةةة علةةى المخةةزون
المعرفي في المجال وعلى الممارسات المهنية المرتبطة به .و يدرك اللوائح واإلجراءات الحديثة
في البيئة المحلية والدولية والتي قد تؤثر على التخصةص المهنةي المعنةي ،كمةا يةدرك أسةباب هةذه
التغيرات وما يترتب عليها مستقبال.
 -9المهارات اإلدراكية:
يطبةق المعرفةةة النظريةةة والعمليةةة بشةةكل مسةةتمر فةةي التعامةةل مةةع مجموعةةة متنوعةةة مةةن السةةياقات
الجديةةدة وغيةةر المتوقعةةة العلميةةة أو المهنيةةة أو كليهمةةا معةةا ،و يقةةدم اسةةتجابات أصةةيلة ومبتكةةرة
للمشكالت والقضايا .كما يصةدر أحكامةا مقنعةة و مبنيةة علةى اطةالع فةي المواقةف التةي ال تتةوفر
فيها معلومات كاملة أو متـسقة.
يستطيع االستخالص من األبحاث المنشورة أو التقارير المهنية ويستطيع تطبيقها ،ويطور األفكار
الجديةةدة المهمةةة وي ةدمجها فةةي المعةةارف الثابتةةة لديةةه أو يختبةةر هةةذه المعةةارف .ويسةةتطيع تطبيةةق
أسةةاليب البحةةث المتخصةةص والعةةام فةةي التحليةةل اإلبةةداعي للقضةةايا المعقةةدة وفةةي اسةةتنباط النتةةائج
والمقترحات المتصلة بمجال تخصصه األكاديمي أو المهني.
يسةةتطيع تخطةةيط وتنفيةةذ المشةةاريع الكبيةةرة أو جةةزءا مةةن بحةةث علمةةي باسةةتقاللية ،مطبقةةا فةةي ذلةةك
معرفتةةه النظريةةة والعمليةةة ومسةةتخدما أسةةاليب البحةةث ليتوصةةل إلةةى اسةةتنتاجات قيمةةة تةةؤدي إلةةى
ت مهمة للمعرفة الحالية أو للممارسات المهنية.
إضافا ٍ
 -3مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية:
يبةةادر فةةي تحديةةد القضةةايا والمشةكالت المعقةةدة فةةي السةةياقات األكاديميةة أو المهنيةة وفةةي معالجتهةةا
بشكل إبداعي .ويتصرف بصةورة مسةتقلة ،عنةدما تكةون هنةاك حاجةة إلةى معلومةات أو مهةارات
إضافية ،و ذلك بالبحث عن المعلومات والمهارات المطلوبة وتطبيقها.
كامل وبنـاء مع اآلخرين عند معالجةة القضةايا
يتحمل المسؤولية كاملة عن عمله ،ويتعاون بشكل
ٍ
والمشكالت ،مبديا مهارات القيادة الرسةمية وغيةر الرسةمية وذلةك كلمةا دعةت الحاجةة .ويتصةرف
بطرق تحفز دائما فعالية المجموعة ككل في المواقف الجماعية.
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يتعامل بشكل دائم وبحساسية مع القضايا األخالقية المعقدة فةي المواقةف األكاديميةة أو المهنيةة .و
يصدر أحكاما سةليمة و عادلةة مبنيةة علةى اطةالع ومسةتندة إلةى مبةادئ وقةيم معروفةة ،وذلةك فةي
القضايا التي لم يتم التطرق إليها بشكل دقيق في معايير وقواعد السةلوك األخالقةي و الممارسةة أو
اللوائح التنظيمية .ويصدر أحكاما عادلة وسةليمة ،مبنيةة علةى اطةالع  ،وقائمةة علةى مبةادئ وقةيم
ثابتةةة .ويبةةادر فةةي اإلشةةارة إلةةى نقةةاط القصةةور فةةي معةةايير وقواعةةد الممارسةةة الحاليةةة لمحاولةةة
مراجعتها وإصالحها.
 -4مهارات التواصل ،وتقنية المعلومات ،والمهارات العددية:
يتواصل بفعالية وبالمستوى المالئم مع المتلقـين األكاديميين والمهنيةين والمجتمةع ككةل مةن خةالل
تقارير رسمية وغير رسمية وعرو

تقديمية ومنشورات أكاديمية ومهنيةة بمةا فةي ذلةك الرسةالة

العلمية أو تقرير المشروع الرئيس.
يحصةةل علةةى البيانةةات اإلحصةةائية والرياضةةية ويقومهةةا بشةةكل ناق ة ٍد كمةةا يسةةتخدمها بكفةةاءة ،كمةةا
يستخدم كما واسعا من تقنيات المعلومات واالتصاالت المالئمة في بحث القضايا وإيصةال النتةائج
والتوصيات.
6-5
1-6-5

المستوى السادس :الدكتوراه
خصائص البرامج:

هةةي درجةةة تتطلةةب اجتيةةاز مةةا ال يقةةل عةةن ( )30ثالثةةين سةةاعة معتمةةدة مةةن المقةةررات الدراسةةية
المتقدمة إضافة إلى رسالة رئيسة .وتستغرق عادة أكثر من عامين دراسيين بنظةام التفةر الكامةل
أو ما يعادلها ،وذلك بعةد الحصةول علةى درجةة الماجسةتير .وهنةاك نظةام آخةر لبةرامج الةدكتوراه
يكون التركيز فيه أكبر علةى البحةث المسةتقل وهةو متةاح فةي بعةض المجةاالت بةبعض المؤسسةات
التعليمية ،ويتطلب دراسة مةا ال يقةل عةن ( )12اثنتةي عشةرة سةاعة معتمةدة ورسةالة أكثةر شةموال
وتعمقا.
وتتطلب برامج الدكتوراه علما متقدما وغزيرا ومستقال ،وإتقانا ألحدث التطورات في مجال بحث
س ،والمساهمة في إضافة معارف جديدة وتفسيرها وتطبيقها بطريقةة تضةيف بشةكل جةوهري
رئي ٍ
إلى تطوير مجال التخصص أو فرع المعرفة الرئيسي أو المجال المهني .وقد تركز البرامج على
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الب حةةث المسةةتقل الةةذي ينتهةةي برسةةالة تضةةيف للمعرفةةة الحاليةةة ،أو تجمةةع بةةين كةةل مةةن المقةةررات
الدراسية المتقدمة والرسالة في مجال مهني أو تطبيقي.
وتـ ُمنح درجات الدكتوراه البحثية بمسمى دكتوراه الفلسفة ( )PhDعادة .أما الدكتوراه المهنية التي
تعتمد على مقررات دراسية متقدمة ورسالة تطبيقية أساسية أو مشروع رئيس فتـ ُمنح بمسمى
دكتوراه إدارة األعمال ( ،)DBAأو دكتوراه التربية ( ،)DEdأو دكتوراه الهندسة ( ،)DEngأو
أي مسمى مالئم للمجال المهني المعني.
9-6-5

خصائص الخريجين:

ينبغي أن يكون الحاصلون على شهادة الدكتوراه قد أثبتوا ما يلي:
كم هائل من المعارف المتقدمة و األبحاث المتقدمة في مجال
 الفهم الشامل والمتعمق ل ٍ
أكاديمي أو مهني محدد.
 اإللمام بالقضايا المستجدة في أحد الفروع الرئيسة في المجال األكاديمي أو المجال
المهني وبالتحديات المحتملة لتلك القضايا فيما يتعلق بالممارسات الراهنة والنتائج
المتعارف عليها عامة.
 العلم العميق الذي يتضمن االستخالص من النظريات واألبحاث في المجاالت ذات
الصلة والمساهمة في إضافة معارف جديدة وتفسيرها من خالل األبحاث األصيلة ،أو
تطبيق النظريات واألبحاث التي تضيف بشكل أساسي للممارسة المهنية.
 الفهم الشامل والعميق ألساليب البحث التي تطبق في المجال التعليمي المعني.
 القدرة على توثيق نتائج األبحاث التي تجرى في الرسائل العلمية األساسية أو تقارير
المشاريع و في المطبوعات األكاديمية أو المهنية المحكمة.
ويجب على خريجي هذا المستوى سن:
 يطبقوا باستمرار معارفهم المتقدمة أو فهمهم المهني أو كليهما في تطوير المعرفة
والممارسة في مجالهم ،ويسهموا بشكل واضح في تكوين رؤى واستراتيجيات جديدة.
 يقوموا بدور قيادي فعال في مجالهم ويعالجوا القضايا المهمة المستجدة ويوصلوا
أفكارهم واستنتاجاتهم بشكل فعال إلى المتلقين من متخصصين وغير متخصصين.
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 يتعاملوا باستمرار وبحساسية مع القضايا األخالقية المعقدة في المواقف األكاديمية أو
المهنية ،ويبادروا في تأمين حلول مناسبة للقضايا األعم التي تؤثر في المجتمع ككل.
 يتصرفوا بطرق تتوافق مع القيم و المعتقدات اإلسالمية ،وتعكس مستويات عالية من
اإلخالص و تحمل المسؤولية و االلتزام تجاه خدمة المجتمع.

3-6-5

نواتج التعلم المتوقعة في المستوى السادس ،لكل مجال:

 -1المعرفة:
لديه فهم شامل وعميق لكم هائل من المعارف في فرع من فروع العلوم أو في مجال مهني،
ويتضمن ذلك كال من المعلومات المحددة والنظريات والمبادئ والمفاهيم ذات العالقة .وعلى علم
بأحدث التطورات في المجال بما في ذلك القضايا المستجدة وأساليب البحث الحديثة ،والتحديات
المحتملة في التطورات الخاصة بالنتائج المتعارف عليها عامة .وفي دراسات الدكتوراه في
المجال المهني ،يكون لديه معرفة شاملة ومتعمقة بالممارسات المتغيرة سواء على المستوى
المحلي أو العالمي .وتكون لديه معرفة شاملة وعميقة بالتطورات في المجاالت ذات العالقة والتي
لها تأثير محتمل في مجال البحث أو الممارسة المهنية.
 -9المهارات اإلدراكية:
يكون قادرا على تطبيق رؤى نظرية متقدمة وأساليب االستقصاء والبحث في التحليل اإلبداعي
حلول مبتكرة لها.
للقضايا والمشكالت الرئيسة وعلى تطوير
ٍ
يستطيع أن يستخلص من األبحاث ومةن الكتابةات النظريةة وأن يطةور أفكةارا ورؤى جديةدة مبنيةة
على دمج األفكار من داخل مجال دراسي متخصص أو من خارجه .
يستطيع أن يصمم وينفذ بحوثا متقدمة أو مشاريع تطويرية لمعالجة القضايا المعقدة التي لها عالقة
بتطوير المعارف الجديدة أو بتطوير مهم في الممارسة المهنية.
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 -3مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية:
ةال مةةن االسةةتقالل الةةذاتي وروح المبةةادرة فةةي األنشةطة األكاديميةةة أو
يعمةةل باسةةتمرار بمسةةتوى عة ٍ
المهنية.
ويقةوم فعاليتةه الذاتيةة ويعمةل علةى تحسةينها مةن خةالل
يتحمل المسؤولية الكاملة ألنشطته الذاتيةة
ِّ
تغذية راجعة موضوعية للذات وتخطيط هادف وبناء للتحسين والتطوير.
يس ةاعد فةةي التفاعةةل البنةةاء فةةي األنشةةطة الجماعيةةة ويمةةارس القيةةادة الفعالةةة فةةي البيئةةات المهنيةةة
واالجتماعية المركبة.
يتعامل بشةكل دائةم وبحساسةية مةع القضةايا األخالقيةة المعقةدة  ،و يصةدر أحكامةا سةليمة و عادلةة
ومبنيةةة علةةى اطةةالع  ،ويصةةدر اسةةتنتاجاته ويوصةةلها بطريقةةة ذكيةةة وحساسةةة إلةةى أولئةةك الةةذين
يتأثرون بمثل هذه القضايا .ويبادر فةي اإلشةارة إلةى نقةاط القصةور فةي معةايير وقواعةد الممارسةة
الحالية لمحاولة مراجعتها وإصالحها.
 -4مهارات التواصل ،وتقنية المعلومات ،والمهارات العددية:
يتواصل بفعالية وبالمستوى المالئم مع المتلقةين األكةاديميين والمهنيةين والمجتمةع ككةل مةن خةالل
تقارير رسمية وغير رسمية وعرو

تقديمية ومنشورات أكاديمية ومهنيةة بمةا فةي ذلةك الرسةالة

العلمية الرئيسة أو تقرير المشروع حول قضية مهمة ومعقدة.
يقوم بشكل اعتيادي (روتيني) البيانات اإلحصائية والرياضية ويستخدمها بكفاءة ،كما يستخدم كما
واسعا من تقنيات المعلومات واالتصاالت المالئمة في بحث القضايا وإيصال النتائج والتوصيات.
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