االطار القومى للمؤهالت
المستوى

الفهم والمعرفة
ذهنية
المدى
النوع
السم ة االساسية :بناء المعرفة  /المهارات (اولى)
ٌظهر اكتساب
معرفة عامة اولٌة

ٌطبك مهارات
المراءة والكتابة
والحساب فً
سٌالات مختلفة
ولكن مألوفة

األول

المستوى

ٌختار من بٌن
استجابات روتٌنٌة
محدودة
ٌمٌم عاللات ذهنٌة
بسٌطة

مهنية
ٌطبك مهارات
علمٌة أو عملٌة
أساسٌة ضرورٌة
لتأدٌة مهام محددة
بسٌطة
ٌستخدم ادوات
رلمٌة فى سٌاق
الدراسة او العمل
بصورة اولٌة

الذاتية
ٌعمل أو ٌدرس
تحت إشراف
مباشر

ٌتحمل مسئولٌة جزئٌة
عن كم وكٌف انتاجه
الشخصى فً سٌالات
مألوفة

ٌتحصل على
وٌستخدم مدى
محدود من الموارد
التعلٌمٌة.

التفاعل
ٌتعلم أو ٌعمل
مع آخرٌن
ٌتمبل االشراف
والتوجٌه
ٌستجٌب
للتواصل اللفظً
أو المكتوب
البسٌط

السمة االساسية :بناء المعرفة  /المهارات (أساسي)
ٌظهر اكتساب
معارف عامة
اساسٌة

الثاني

ٌحفظ وٌسترجع
المعرفة المكتسبة

المهارات

الكفاءات
المسئولية

ٌفهم وٌطبك
المعرفة المكتسبة
فى اطار سٌالات
محددة \ٌظهر وعً
بمفهوم رٌادة
االعمال

ٌختار من بٌن
إستجابات محددة
لٌعمل علً حل
المشاكل البسٌطة فً
السٌالات المألوفة
المحكومة بمواعد
روتٌنٌة.
ٌمٌم عاللات ذهنٌة
بسٌطة ذات
متغٌرات متعددة

ٌطبك المهارات
العلمٌة أو العملٌة
الضرورٌة ألداء
المهام المعمدة نسبٌا
مع إرشاد محدود
فً مجال دراسً أو
عملً وفما للمواعد
المعروفة الخاصة
باستخدام األدوات
المألوفة.
ٌستخدم االادوات
الرلمٌة فى سٌاق
الدراسة او العمل
بصورة اساسٌة

ٌعمل وٌدرس تحت ٌتحمل مسئولٌة متوسطة
عن كم وكٌف انتاجه
إرشاد وإشراف
الشخصى فً سٌالات
عام
مألوفة
ٌتحصل على
وٌستخدم مدى
متوسط من موارد
التعلم.
ٌرتب وٌجدول
مهام التعلم والعمل

ٌعمل ضمن
مجموعة
ٌمبل وٌسعى
للحصول على
التوجٌه اثناء
التعلم والعمل
ٌستجٌب
للتواصل
التفصٌلى
اللفظً أو
المكتوب

الفهم والمعرفة
المدى
النوع
المستوى

الثالث

المستوى

مهنية

ذهنية

الذاتية

التفاعل

الموضوع الرئيسي :بناء الم عرفت  /المهاراث (عامت مىسعت)
حطبيق المعرفت  /المهاراث (مخىسطت)
ٌطبك المعرفة
ٌظهر اكتساب
المكتسبة فً مجال
معرفة موسعة
ٌختار االستجابة
عامة /مهنٌة تغطً الدراسة أو العمل أو المالئمة لحل
النشاط المهنً فى
الحمائك األساسٌة
المشاكل فً سٌالات
اطار سٌاق محدد
والمبادئ والمفاهٌم
الل تحدٌدا والتً
العامة والنظرٌات
ٌظهر معرفة مبدئٌة ٌحكمها المواعد
الجوهرٌة الخاصة بعملٌات تمدٌر
ي او العامة.
الروتينة
وتحلٌل التكلفة.
بمجال دراسة أو
ٌظهر فهما كامال
عمل.
للمخاطر المهنٌة.

ٌمارس مستوى عالً من ٌعمل ضمن
ٌتعلم أو ٌعمل
ٌطبك مهارات
المسئولٌة فٌما ٌتعلك بكم فرٌك
بشكل مستمل مع
علمٌة أو عملٌة
وجودة انتاجه فً
محددة للمٌام بالمهام الحد االدنى من
ٌمبل التوجٌه
السٌالات المألوفة.
التوجٌه فً إطار
الفنٌة الموكلة الٌه
وٌطلبه عند
ٌلتزم باخاللٌات العمل
عمل مألوف.
ومسترشدا بمواعد
الحاجة
والمواعد المنظمة له
ٌبادر بمعالجة أي
م علوم ة باستخدام
عمبات تواجه اثناء ٌلتزم باجراءات ضمان
أدوات مألوفة فً
دة
و
الج
.
العمل
مجال دراسة أو
ٌستجٌب
عمل أو نشاط مهنً ٌمتلن عملٌة رائد
للتواصل
االعمال والمهارات
ٌستخدم ادوات
التفصٌلى
االساسٌة للعمل
رلمٌة فى الدراسة
اللفظً أو
كرائد لالعمال.
والعمل بكفاءة
المكتوب
الموضوع الرئيسي :بناء المعرفت  /المهاراث (lمخخصص معرفيا  /مهنً)
حطبيق المعرفت  /المهاراث (مهني مخخصص)

ٌظهر اكتساب معرفة
مهنٌة عامة فى مجال
دراسً أو عمل معٌن

الرابع

المهارات

الكفاءات
المسئولية

ٌطبك المعرفة
المكتسبة فً مجال
دراسً أو عمل أو
نشاط مهنً مستخدما
المنهجٌات
واالجراءات
والتمنٌٌات المٌاسٌة

ٌحل م شكالت

متخصصة فى سٌالات ٌجرى عملٌات
متولعة  ،تحكمها
تمدٌر وتحلٌل
المدرة
لواعد عامة مع
التكلفة للمهام
بعض
مع
على التعامل
المكلف بها.
االختالفات والعوامل
الم تداخلة

ٌستخدم بفاعلٌة ادوات
رلمٌة فى نطاق
الدراسة او العمل.
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ٌعمل او ٌدرس
بشكل مستمل فً
اطار أنظمة ولواعد
عامة وفً سٌالات
مألوفة.
ٌمارس إدارة النفس
والفرٌك فً مواجهة
متغٌرات محدودة.

ٌمتلن عملٌة رائد
االعمال والمهارات
االساسٌة الالزمة
لرٌادة االعمال

مسئول عن تعلمه وانتاجه
فً اطار نظام ذو اشراف
عام.
يتحم ل المسئولٌة عن
االعمال الروتٌنٌة لآلخرٌن
جزئً عن
ة
ي
ومسئولة
تدرٌبهم
ٌمدم التراحات ودعم
للتحسٌن والتطوٌر.
ٌتأكد من تطبٌك التدابٌر
المٌاسٌة للسالمة المهنٌة ،
وتدابٌر حماٌة موارد
العمل
ٌلتزم باخاللٌات العمل
لواعده الحاكمة

ٌعمل ضمن فرٌك
غٌر متجانس
(متعدد
التخصصات).
ٌطلب وٌمدم الدعم
وٌنسك المهام
داخل الفرٌك
ٌستجٌب للتواصل
اللفظً أو المكتوب
األلل تفصٌال.
ٌصدر تعلٌمات
لفظٌة و مكتوبة
مفصلة.

الفهم والمعرفة
المدى
النوع
المستوى

الخامس

المهارات
مهنية

ذهنية

المىضىع الرئيسي :بناء المعرفت والمهاراث (معرفت ومهاراث مخكاملت)
حطبيق المعرفت والمهاراث (مهنيت مخخصصت)
ٌتمن مدى واسع من
ٌستخدم التفكٌر
ف
ٌطبك الم عر ة
ٌظهر اكتساب
النمدي التحلٌلً لحل المهارات
معرفة عامة  /مهنٌة المكتسبة مستخدما
المتخصصة
مشاكل متخصصة
متكاملة تغطى نطاق النظرٌات والتفكٌر
باستخدام االدوات
فً السٌاقات
المجرد متوسط
واسع من الحمائك
المعتادة وااللل
المتولعة وغٌر
والمبادئ والنظرٌات العمك فى نطاق
االعتٌادا فى مجال
المتولعة عبر
الدراسة او العمل.
فى اطار مجاالت
الدراسة او العمل.
التعامل مع
ٌحدد وٌشخص
متداخلة داخل
التخصص فً مجال المحددات التى تؤثر المتغٌرات والعوامل ٌصمم تدابٌر لتملٌل
المخاطر المهنٌة
المتداخلة.
على االداء فى
الدراسة أو العمل.
ٌطبك تدابٌر
ٌمٌم نتائج الم ه ام
نطالات العمل
نمدي التكلفة /الكفاءة
المنجزة تمًيما ا
والدراسة
لٌمٌم عاللات متعددة ٌدٌر العملٌات فى
سٌالات معتادة والل
االبعاد وٌبنً
اعٌادا ً
خبرات فنٌة.

ٌستخدم االدوات
الرلمٌة والمرئٌة
للتعامل مع التحدٌات
االكادٌمٌة /المهنٌة
بطرٌمة نمدٌة وابداعٌة

الذاتية

الكفاءات
المسئولية
ٌمارس مسئولٌة كاملة
لتعلم ه وتطوره الذاتى.

ٌتعلم أو ٌعمل
بشكل مستمل فً
ظل أنظمة ولواعد
يتحم ل مسئولٌة كاملة
عامة فً سٌالات
عن اداءه الذاتى واداء
الل اعتٌادا.
الفرٌك.
ٌستخدم مرجعٌات
ٌأخذ لرارات مستنٌرة
وموارد التعلم
مبنٌة على المعرفة فى
المختلفة. .
سٌالات معتادة.
ٌمتلن المدرة لٌعمل
وٌتصرف كرائد
ٌمٌم اداء مرؤسٌه وٌدعم
لالعمال بشكل
تطورهم
مستمل او داخل
عمل خاص
ٌحسن المنهجٌات
والعملٌات
باآلخرٌن.
ٌستخدم موارد العمل
وٌنمى ا
ه
بكفاءة
يلتزم باخاللٌات العمل
وينشره ا
ٌتأكد من تطبٌك معاٌٌر
واجراءات ضمان
الجودة
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التفاعل

ٌتواصل بكفاءة
داخل نطاق
التخصص مع
االفراد
المتخصصٌن
وغٌر
المتخصصٌن
باستخدام وسٌلة
او طرٌمة او اداة
التواصل
المناسبة.
ٌتواصل بكفاءة
داخل نطاق
التخصص مع
االفراد
المتخصصٌن
وغٌر
المتخصصٌن
باستخدام وسٌلة
او طرٌمة او اداة
التواصل
المناسبة

الفهم والمعرفة
المدى
النوع
المستوى

ذهنية

الذاتية

التفاعل

المعرف  /المهاراث (مخقدمت ومخكاملت نظريا/مهنيا)
ة
المىضىع الرئيسي :بناء
حطبيق المعرفت  /المهاراث (شاملت مخقدمت)
ٌظهر اكتساب
معرفة
عمٌمةمتخصصة او
مهنٌة م تعممة فى
نطاق الدراسة او
العمل.

السادس

المهارات
مهنية

الكفاءات
المسئولية

ٌظهر اكتساب
معرفة متكاملة
تغطى مدى واسع
من المجاالت
المترابطة..

ٌطبك المعرفة
المكتسبة مستخدما
النظرٌات والتفكٌر
المجرد العمٌك فى
نطاق الدراسة او
العمل.
ٌحلل نمدٌا ً المحددات
المختلفة التى تؤثر
على النواتج فى
نطاق الدراسة او
العمل.

ٌحل مشكالت
متخصصة معمدة فى
سٌالات متولعة
وغٌر متولعة.
.

ٌتمن مجموعة
متنوعة من المهارات
التملٌدٌة وغٌر
التملٌدٌة مستخدما
أدوات مألوفة وغٌر
مألوفة فً مجال
دراسً أو عملً أو
نشاط مهنً.
ٌختار و ٌطبك وٌنمل
اإلجراءات أو
العملٌات أو التمنٌات
المٌاسٌة المالئمة
للتعامل مع المشكالت
غٌر المألوفة فً
مجال عمل أو دراسة
متخصص.
ٌدٌر العملٌات فى
سٌالات معتادة وغٌر
معتادة.
ٌجرى تحلٌل التكلفة /
الفعالٌة
ٌستخدم االدوات
الرلمٌة والمرئٌة
للتعامل مع التحدٌات
االكادٌمٌة والعملٌة

بطرٌمة نمدٌة ومبتكرة.
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يتحم ل مسئولٌة كاملة عن
تعلمه وتنمٌة ذاته

ٌعمل أو ٌتعلم
بشكل مستمل فً
ظل أنظمة ولواعد
عامة فً سٌالات
يتحم ل مسئولٌة كاملة
معتادة وغٌر
عن اداءه الشخصى
معتادة.
واداء فرٌك العمل.
.
ٌدرن بشكل كامل
ٌأخذ لرارات مبنٌة على
حدود معرفته
المعرفة فى سٌالات
الذاتٌة.
معتادة.
ٌمتلن المدرة لٌعمل
كرائد لالعمال
بشكل مستمل او
داخل عمل خاص
باآلخرٌن.

ٌستخدم الموارد فى
مكان العمل بكفاءة
وٌنمٌها
.

يلتزم باخاللٌات العمل
ٌمٌم اداء مرؤسٌه وٌدعم
تطورهم.
ٌحسن المنهجٌات
والعملٌات
ٌتأكد من تطبٌك معاٌٌر
واجراءات ضمان
الجودة

ٌعمل وٌمود فرٌك
(غٌر متجانس)
متعدد
التخصصات.

ٌتواصل بكفاءة
داخل نطاق
التخصص مع
االفراد
المتخصصٌن
وغٌر
المتخصصٌن
باستخدام وسٌلة
او طرٌمة او اداة
التواصل
المناسبة

الفهم والمعرفة
المدى
النوع
المستوى

السابع

المهارات
مهنية

ذهنية

الذاتية

الكفاءات
المسئولية

التفاعل

المىضىع الرئيسي :بناء المعرفت  /المهاراث (معاصرة ،مخخصص)
المعرفت  /حطبيق المعرفت المهاراث (مسخىي االحقان)
ٌظهر اكتساب
معرفة مهنٌة
متخصصة شاملة
ومعاصرة فً
مجال دراسة أو
عمل
ٌظهر اكتساب
معرفة موسعة
ومتكاملة تغطى
نطاق واسع من
المجاالت /
المهنى ذات
ة
االنشطة
الصلة
يظه ر وعاي
باالتجاهات الحدٌثة
للبحث العلمى

ٌحلل وٌمٌم نمدٌا
المعرفة الحدٌثة
داخل مجال
تخصصه
ٌدمج بٌن نطالات
المعرفة المختلفة فً
مجال الدراسة أو
العمل.
.

ٌحل مشكالت
متخصصة ومعمدة
ذات مدى واسع
(متعددة
التخصصات) فى
سٌاق العمل او
الدراسة
ٌختار وٌطبك
ق المالئمة
الطرية
لعملٌات التحلك فى
نطاق الدراسة او
العمل (الممارسة)
ٌستنتج استنتاجات
صحٌحة من خالل
البٌانات االولٌة
واالحصائيات
والمعلومات ذات
الصلة.

ٌتمن مهارات شاملة
عالٌة التخصص
ٌمثل االحدث فى
مجال الدراسة او
العمل
ٌدٌر النظم فى
سٌالات معتادة
وغٌر معتادة
ٌصمم وٌختار
وٌطبك الم نهجٌات
والتمنٌات والعملٌات
والتكنولوجٌات
المالئمة والمبتكرة
للتعامل مع
المشكالت العملٌة
والنظرٌة.
ٌستغل التمدم فى
تكنولوجٌا
المعلومات
واالتصاالت للبحث
والتطوٌر والتطوٌر
الذاتى المستمر
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ٌمارس استماللٌة
تامة فً العمل أو
الدراسة.
ٌ .متلن المدرة
لٌعمل وٌتصرف
كرائد لالعمال
بشكل مستمل او
داخل عمل خاص
باآلخرٌن.
ٌصمم وٌموم
بانشطة بحثٌة او
تطوٌرٌة او
استراتٌجٌة داخل
العمل او الدراسة
او احداث تغٌرات
مؤسسٌة او مهنٌة
ٌسعى باجتهاد
لتحسٌن الجودة

يتحم ل مسئولٌة كاملة
عن تعلمه وتنمٌة ذاته
ٌتحمل مسئولٌة كاملة
تجاه اداؤه واداء الفرٌك
ٌأخذ لرارات مبررة فى
غٌاب جزئى للمعلومات.
ٌمٌٌم اداء مرؤسٌه
وٌخطط لتطوٌرهم
ٌخصص بكفاءة الموارد
المتاحة وٌنمٌها.
ٌعزز اخاللٌات العمل
والسلون المهنى
ينبنى التخطيط
االستراتيجي

ٌمود فرٌك غٌر
متجانس (متعدد
التخصصات)
ٌتواصل بكفاءة
داخل نطاق
التخصص مع
االفراد
المتخصصٌن
وغٌر
المتخصصٌن
باستخدام وسٌلة
او طرٌمة او اداة
التواصل
المناسبة
ٌشارن فى ادارة
التغٌٌر
ٌساهم فى
النماشات داخل
المسم وبٌن
االلسام المختلفة

الفهم والمعرفة
المدى
النوع
المستوى

مهنية

ذهنية

الذاتية

التفاعل

المىضىع الرئيسي :بناء المعرفت /المهاراث (منهجً)
حطبيق المعرفت /المهاراث (ابداعً )
خلق المعرفت/المهاراث (مبجكر  /خلق المعرفت)
ٌكتسب بطرٌمة
م نهجٌة معرفة
معاصرة ومعمدة تمثل
المعرفة االكثر تمدما
فى مجال الدراسة

ٌظهر اكتساب
معرفة تحلٌلٌة عمٌمة
بالمجاالت المرتبطة
او ذات الصلة.
الثامن

المهارات

الكفاءات
المسئولية

ٌضٌف الى المعرفة
فى مجال التخصص
عبر البحث العلمى
او من خالل ادخال
منهجٌات اوادوات
جدٌدة

ٌحلل نمدٌا وٌمٌم
المعرفة ويبنى افكار
جدٌدة ومعمدة

ٌتمن المهارات المهنٌة
االكثر تمدما فى مجال
التخصص

ٌمارس االستمالل
التام فً العمل أو
الدراسة.

ٌبتكر منهجٌات لحل
المشكالت
المتخصصة المعمدة

ٌمٌم وٌطور
المنهجٌات والتمنٌات
المعاصرة استجابة
للتمدم العلمى.

ٌ .متلن المدرة
لٌعمل وٌتصرف
كرائد لالعمال
بشكل مستمل او
داخل عمل خاص
باآلخرٌن.

ٌظهر المدرة على
وضع تصامٌم وتنفٌذ يسخر التمدم فى
تكنولوجٌا
وتطوٌع عملٌات
المعلومات
بحثٌة كبٌرة
واالتصاالت للبحث
ي
و التطوٌر وف
التطوٌر الذاتى
المستمر

ٌمارس مسئولٌة كاملة عن
تعلمه وتنمٌة ذاته

ٌمارس مسئولٌة كاملة
تجاه اداؤه واداء الفرٌك
ٌأخذ لرارات مبررة فى
غٌاب جزئى للمعلومات.
ٌمً اداء مرؤسٌه وٌخطط
م
لتطوٌرهم
ٌخصص بكفاءة الموارد
المتاحة وٌنمٌها
ٌلتزم بالبحث العلمى
واخاللٌاته
ٌعزز اخاللٌات العمل
والسلون المهنى
ٌدٌر انظمة ومؤسسات فى
سٌالات معتادة لو غٌر
معتادة
ٌبدأ وٌصمم وٌجرى بحوث
علمٌة وانشطة تنموٌة او
تدف لتوسع
استراتٌجٌة ه
مجال العمل او المعرفة او
ٌنتج عنها تغٌر تنظٌمى او
مهنى كبٌر.

ٌخطط لتحسٌن الجودة
وٌعمل لتحسٌن ثمافة
الجودة
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ٌمود فرٌك متعدد
التخصصات
(غٌر متجانس)
ٌمدم النصح والدعم
لالخرٌن فى مجال
التخصص

ٌتواصل بكفاءة
داخل نطاق
التخصص مع
االفراد
المتخصصٌن
وغٌر
المتخصصٌن
باستخدام وسٌلة
او طرٌمة او اداة
التواصل
المناسبة.

