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مستويات اإلطار السعودي للمؤهالت

المستويات ووصف مخرجات التعلم

امل�ستويات
و�صف  على  م�صتوى  كل  يحتوي  عامودياً.  ع�صرة  اىل  واحد  من  تتدرج  م�صارات 
عام ملخرجات التعلم من حيث الكفاءات املطلوبة واخل�صائ�ص املعرفية واملهارية ويتم 
انتقلنا  كلما  التعلم حيث  بناء على مدى �صعوبة وعمق خمرجات  املوؤهالت  ت�صكني 

ت�صاعدياً يف امل�صتويات كلما زاد عمق خمرجات التعلم.

جماالت التعلم
�صهدت املعارف العلمية والتعليمية معدل منو غري م�صبوق يف كافة املجاالت، وظهرت 
تتطلب مهارات  -تبًعا لذلك-تخ�ص�صات جديدة وجماالت علمية وتطبيقية خمتلفة 
ذلك  ومقابل  العمل،  �صوق  واحتياجات  التنموية  التوجهات  مع  تتنا�صب  متنوعة 
متطلبات  تلبية  نحو  وتوجهاتها وا�صرتاتيجياتها  العامل  دول  من  العديد  روؤى  حتولت 
تطوير املوارد الب�صرية وتطوير م�صاهمتها يف البناء والتنمية، وركزت ب�صكل كبري على 
التعليم والتدريب. ومن  حتديد اخل�صائ�ص الواجب توافرها يف خمتلف خمرجات 
هذا املنطلق ت�صع االأطر الوطنية للموؤهالت او�صاف عامة تهدف اإىل تعزيز املوؤهالت 
باملعارف واملهارات والكفاءات.  من اأبرز هذه اخل�صائ�ص التفكري االإبداعي واملهارات 
االأو�صاف  من  وغريها  والتحليل  ال�صخ�صية  وال�صمات  التوا�صل  ومهارات  القيادية 

حيث  الب�صري،  املال  الراأ�ص  يف  العمل  اأ�صحاب  ثقة  رفع  تدعم  التي  واخل�صائ�ص 
�صيعزز االإطار الثقة لدى جهات العمل باأن املتعلم لديه املعارف واملهارات والكفاءات 

االأ�صا�صية مبا يتنا�صب مع احتياجات �صوق العمل.

تو�سيف امل�ستويات يف ثالثة جماالت تعلم رئي�سية:
والق�صايا ( 1 واالأف��ك��ار  وامل��ب��ادئ  واملعلومات  واحلقائق  البيانات  هي  امل��ع��ارف: 

مادة  اأو  بتخ�ص�ص  املتعلقة  واالإج��راءات  والنظريات  واملو�صوعات  واالجتاهات 
معينة ويتوقع اأن يكت�صبها املتعلم يف امل�صتوى.

يف ( 2 به  القيام  املتعلم  الطالب/  ي�صتطيع  وما  للمعرفة  عملي  تطبيق  املهارات: 
امل�صتوى.

الكفاءات: ال�صمات الوظيفية التي لها دور يف النجاح املهني، ويتوقع اأن يكت�صبها ( 3
املتعلم يف امل�صتوى. وتتمحور الكفاءة حول ال�صمات ال�صخ�صية والقيم واجلوانب 
ت�صمل  والعمليات.  املهام  اإجناز  يف  اال�صتقاللية  ودرجة  وامل�صوؤوليات  االأخالقية 

الكفاءة ثالث خ�صائ�ص فرعية:
• اال�صتقاللية وامل�صوؤولية يف تطبيق املعارف واملهارات.	
• املمار�صة للمعارف واملهارات يف بيئة العمل.	
• ال�صمات املتعلقة باالأبعاد ال�صلوكية واالجتماعية اخلا�صة بال�صلوك الوظيفي. 	
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مستويات اإلطار السعودي للمؤهالت

توصيف مستويات اإلطار السعودي للمؤهالت

امل�ستوى 10
الكفاءاتاملهاراتاملعارف

ال�سماتاملمار�سةاال�ستقاللية وامل�سوؤوليةالتطبيق العملي للمعرفةالنظريات واحلقائق
الفهم املنهجي واالطالع الوا�سع  «

يف التخ�س�ص وطرق البحث.
ال��ت��ح��ل��ي��ل وال����ت����ق����ومي ال���ن���ق���دي  «

وال��ط��رق  وامل��ف��اه��ي��م  للمعلومات 
وال��ن��ظ��ري��ات امل��ع��ق��دة ال�����س��روري��ة 

لتاأ�سي�ص معرفة جديدة.
مكت�سبة  « جديدة  معارف  تطوير 

م���ن خ����الل ب��ح��ث ع��ل��م��ي مبتكر 
التخ�س�ص  ب�سكل فعال يف  ي�سهم 

اأو جمال العمل.

عمليات  « وتنفيذ  وت�سميم  ابتكار 
البحث ب�سورة م�ستقلة ومنفردة.

لتحليل  « وفنية  اإدراك��ي��ة  م��ه��ارات 
ن���ق���دي مل��ج��م��وع��ة م���ن ال��ب��ي��ان��ات 
والنظريات  واملفاهيم  واملعلومات 

املعقدة وربطها وتوليفها.
ت����ط����وي����ر امل�����ع�����رف�����ة وت�������س���م���ي���م  «

اأ�����س����ال����ي����ب وم���راج���ع���ة/ت���ع���دي���ل 
تقدم  اإح����داث  يف  ت�سهم  عمليات 
وتغيري  والتكنولوجيا  العلوم  يف 
اأو  تنظيمي  اإط��ار  ا�سرتاتيجي يف 

مهني.

العمل با�ستقاللية وا�سعة واتخاذ  «
اأحكام وتويل دور قيادي كممار�ص 

اأو باحث اأكادميي.
ات��خ��اذ ق����رارات ت���وؤدي اإىل تغيري  «

واإىل  تكنولوجي  اأو  ا�سرتاتيجي 
االخرتاع واالبتكار.

يتعلق  « ف��ي��م��ا  ق���ي���ادي  دور  ت�����ويليّ 
ب���اأف���ع���ال االآخ�����ري�����ن يف م��ع��اجل��ة 

امل�ساكل والتحديات املعقدة.
ق���ي���ادة امل���واق���ف امل��ه��ن��ي��ة امل��ع��ق��دة  «

اأو  التنظيمي  بالتغيري  املتعلقة 
اإدارة التغيري.

االأه���م���ي���ة  « ب���ال���غ  ع���م���ل  اأو  ب���ح���ث 
واإب����������داع����������ي ج������دي������ر ب���ال���ن�������س���ر 

والتطبيق.
وابتكارية  « اإبداعية  حلول  تطوير 

اأو  م��ه��ن��ي��ة  م�����س��اك��ل  اأو  مل�����س��ائ��ل 
تنظيمية.

تطوير نتائج فريدة/مبتكرة من  «
خالل التحليل النقدي والتقومي 
وال����رب����ط ب���ن جم�����االت ج��دي��دة 
مهنية  ���س��ي��اق��ات  �سمن  ��دة  وم��ع��قيّ

واأكادميية.
املبادرة يف تطوير املمار�سة املهنية  «

واالرتقاء بها 

جت�سيد القيم املهنية واالأكادميية  «
امل��ج��االت  يف  ب��ال��ن��ه��و���ص  املتعلقة 
التقنية واالجتماعية والثقافية.

ال��وع��ي ب��ال��ت��اأث��ريات االأخ��الق��ي��ة  «
وال���ث���ق���اف���ي���ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ع��ل��وم 

والتكنولوجيا.
اإظ������ه������ار ال����ن����زاه����ة وامل���م���ار����س���ة  «

فيما  وت��ع��زي��زه��م��ا  االأخ���الق���ي���ة 
يتعلق بالبحث واإثراء املعرفة.
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امل�ستوى 9
الكفاءاتاملهاراتاملعارف

ال�سماتاملمار�سةاال�ستقاللية وامل�سوؤوليةالتطبيق العملي للمعرفةالنظريات واحلقائق
ال��ن��ق��دي  « وال���ت���ف�������س���ري  االإدراك 

للمعارف يف التخ�س�ص اأو جمال 
العمل.

واأ�ساليب  « تكامل طرق  اأو  تطوير 
اإث���راء  يف  ي�سهم  لبحث  حتليلية 
امل����ع����ارف ���س��م��ن ال��ت��خ�����س�����ص اأو 

جمال العمل.
ال����ف����ه����م ال����ن����ظ����ري ل��ل��م��ف��اه��ي��م  «

وامل������م������ار�������س������ات امل�����ت�����ق�����دم�����ة يف 
التخ�س�ص اأو جمال العمل.

ا���س��ت��خ��دام امل����ه����ارات وال��ت��ق��ن��ي��ات  «
واملتنوعة  املتخ�س�سة  واملمار�سات 

املبنية على اأحدث امل�ستجدات.
والتنفيذ  « والتطوير  التخطيط 

يف  االبتكارية  وامل�ساريع  للبحث 
�سناعة خدمات اأو تطوير منتج.

ت����وظ����ي����ف وت���ق���ي���ي���م جم���م���وع���ة  «
والطرق  االأ�ساليب  م��ن  متعددة 
واملمار�سات املرتبطة بالتخ�س�ص 
وم��راج��ع��ت��ه��ا  ال���ع���م���ل  جم�����ال  اأو 

مراجعة نقدية.
ال���رب���ط ب���ن امل���ع���ارف وامل���ه���ارات  «

وال���ت���خ���ط���ي���ط اال����س���رتات���ي���ج���ي 
اأو  التخ�س�ص  �سمن  وتوليفها 

جمال العمل.

يف  « العالية  واال�ستقاللية  املبادرة 
االأن�سطة االأكادميية واملهنية.

���ل امل�������س���وؤول���ي���ة ل��ت��خ��ط��ي��ط  « حت���ميّ
تغيري  عنها  ينتج  التي  العمليات 

م جوهري. اأو تقديّ
تطوير وت�سميم م�ستقل ملفاهيم  «

جديدة  ا�سرتاتيجية  اأ�ساليب  اأو 
اأو  �����ص  اإث���������راء ال��ت��خ�����سيّ ب���ه���دف 

تطوير املنظمة.
ب�سكل  « االإ����س���ه���ام  يف  ق���ي���ادي  دور 

ج��ل��ييّ يف اإح�����داث ت��غ��ي��ري واإي��ج��اد 
ممار�سات اأو طرق تفكري جديدة.

��دة  « ال��ت��ع��ام��ل م���ع امل�����س��ائ��ل امل��ع��قيّ
وح��ل��ه��ا ب���ن���اًء ع��ل��ى ال���ق���واع���د اأو 

املمار�سات املهنية.
�سياغة اأو اإبداع )ابتكار( احللول  «

ملهام معقدة عرب ا�ستخدام مبادئ 
اإدارة امل�ساريع.

ال������������ق������������درة ع�������ل�������ى ال����ت����ف����ك����ري  «
اال�����س����رتات����ي����ج����ي واالإب�������داع�������ي 
والنقدي لتخطيط م�سار العمل.

ت�����س��خ��ي�����ص امل�������س���ائ���ل وامل�������س���اك���ل  «
اجل�����دي�����دة وامل������ج������ردة ورب���ط���ه���ا 
ب��ب��ع�����س��ه��ا وحت����دي����ده����ا وو����س���ع 

مفاهيمها.

االل���ت���زام ب��ال��ن��زاه��ة وامل��م��ار���س��ات  «
االأخالقية.

االإ�����س����رار ع��ل��ى ح���ل ال��ت��ح��دي��ات  «
املعقدة.

االلتزام بتحليل االأفكار اجلديدة  «
واملعقدة بطريقة نقدية والتاأمل 

فيها.
اإظ������ه������ار ال�����وع�����ي ب���امل���م���ار����س���ات  «

على  واأثرها  واملهنية  االأكادميية 
امل�سائل االجتماعية واالأخالقية.

����ل ال����ت����ح����دي����ات ال�������س���ائ���ك���ة  « ت����ق����بيّ
والدقيقة.
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امل�ستوى 8
الكفاءاتاملهاراتاملعارف

ال�سماتاملمار�سةاال�ستقاللية وامل�سوؤوليةالتطبيق العملي للمعرفةالنظريات واحلقائق
معرفة نظرية وا�ستيعاب املفاهيم  «

ل���رب���ط امل����ج����االت االأ����س���ا����س���ي���ة يف 
التخ�س�ص اأو جمال العمل.

على  « مبنية  متخ�س�سة  م��ع��ارف 
علمي  مفاهيم جديدة يف جم��ال 

اأو عملي اأو يف املهنة.
ال���ت���ح���ل���ي���ل وال�����ف�����ه�����م امل���ت���ع���م���ق  «

للتطورات اجلديدة يف التخ�س�ص 
اأو املهنة اأو جمال العمل.

النظرية  « املفاهيم  انتقاء وتقومي 
اأج��ل  م��ن  واالأدوات  وامل��ن��ه��ج��ي��ات 

البحث والتحليل.
واإبداعية  « مبتكرة  عملية  مهارات 

يف التخ�س�ص اأو جمال العمل.
رب������ط امل������ه������ارات وامل������ع������ارف م��ن  «

م�سادر متنوعة وتوليفها.

واالإب��داع  « الذاتي  االعتماد  اإظهار 
مزيد  على  للح�سول  ال�سعي  يف 

من املعارف.
واال�ستقاللية  « ال��ذات��ي  االع��ت��م��اد 

وامل��ه��ارات  امل��ع��ارف  اكت�ساب  اأث��ن��اء 
اأو  اجتماعي  �سياق  يف  اجل��دي��دة 

ثقايف اأو مهني.
اأو  « املهنية  الق�سايا  م��ع  التعامل 

االأكادميية بابتكار واإبداع.
ق���ي���ادة  « امل���������س����وؤول����ي����ة يف  ����ل  حت����ميّ

االأداء  حتقيق  اأجل  من  االآخرين 
اال�سرتاتيجي.

امل�ساهمة يف قرارات ا�سرتاتيجية. «

دعم املمار�سات املهنية احلالية. «
اإدارة وتقومي العمليات املهنية اأو  «

موارد العمل اأو التعلم.
 ت��وظ��ي��ف جم��م��وع��ة وا���س��ع��ة من  «

واملتخ�س�سة  امل��ت��ق��دم��ة  امل���ه���ارات 
ل�����دع�����م مم�����ار������س�����ات ق����ائ����م����ة يف 

التخ�س�ص اأو املهنة.
حت����دي����د امل�������س���اك���ل وال���ق�������س���اي���ا  «

وتقوميها  وحتليلها  وت�����س��وره��ا 
ب�����س��ك��ل دق���ي���ق ون���ق���دي يف ���س��ي��اق 

اأكادميي وعملي.

الإحداث  « املهنية  العالقات  تعزيز 
اأو  ت��ط��وي��ر  اأو  اب��ت��ك��ار  اأو  ت��غ��ي��ري 
اأ���س��ل��وب تفكري ج��دي��د يف جم��ال 

العمل اأو املهنة.
تبنيّي القيم واالأخالق االأكادميية  «

واملهنية.
املمار�سات  « �سمن  ال��ذات��ي  النقد 

االأكادميية واملهنية.
اإظ����ه����ار ال�������س���م���ات ال���ق���ي���ادي���ة يف  «

املمار�سات املهنية.
االآخ��ري��ن  « م��ع  بالتوا�سل  امل��ب��ادرة 

بثقة و�سفافية.
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امل�ستوى 7
الكفاءاتاملهاراتاملعارف

ال�سماتاملمار�سةاال�ستقاللية وامل�سوؤوليةالتطبيق العملي للمعرفةالنظريات واحلقائق
ال����ف����ه����م ال���������س����ام����ل وال�������روؤي�������ة  «

ال��ن��ق��دي��ة ل��ل��ن��ظ��ري��ات وامل��ف��اه��ي��م 
وامل�������س���ط���ل���ح���ات االأ����س���ا����س���ي���ة يف 

التخ�س�ص اأو جمال العمل.
م���ع���رف���ة امل�����دار������ص ال���ف���ك���ري���ة اأو  «

وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر امل��خ��ت��ل��ف��ة ال��ت��ي 
اأو جمال  التخ�س�ص  عليها  يقوم 

العمل.
على  « مبنية  متخ�س�سة  م��ع��ارف 

التطورات احلالية يف التخ�س�ص 
اأو جمال العمل.

ت���ط���ب���ي���ق م������ه������ارات واأ�����س����ال����ي����ب  «
يف  واإبداعية  وممار�سات متقدمة 

التخ�س�ص اأو جمال العمل.
مم����ار�����س����ة اأ�����س����ال����ي����ب روت���ي���ن���ي���ة  «

ل��ل��ت��ق�����س��ي وال���ت���ح���ري وال��ب��ح��ث 
مل�سروع حمدد.

التقومي النقدي لطرق واأ�ساليب  «
حل امل�ساكل.

ت���وظ���ي���ف امل������ه������ارات االدراك�����ي�����ة  «
وال����ف����ن����ي����ة امل�����ت�����ط�����ورة ل��ت��ح��ل��ي��ل 

املعلومات املعقدة وتقوميها.

اأو  « جماعي  ب�سكل  الفعال  العمل 
باإر�ساد اأو با�ستقاللية.

ات������خ������اذ ق�������������رارات م���ن���ظ���م���ة يف  «
العمل  تتطلب  ال��ت��ي  ال�����س��ي��اق��ات 

والتعليّم الذاتي واالبتكار.
اأن�سطة  « اإدارة  على  القدرة  اإظهار 

دة واإدارة فرق  فنية اأو مهنية معقيّ
امل�سروع.

�سياقات غري  « ال��ق��رارات يف  اتخاد 
متوقعة �سمن التعلم اأو العمل.

ا���س��ت��خ��دام م���ب���ادئ ن��ظ��ري��ة مل��ه��ام  «
جمال  اأو  التخ�س�ص  يف  ��دة  م��ع��قيّ

العمل.
ا���س��ت��خ��دام ت��ق��ن��ي��ات م��ت��ق��دم��ة يف  «

ت��ط��وي��ر ح���ل���ول مل�����س��ائ��ل م��ع��ق��دة 
اأو  اأو املهنة  مرتبطة بالتخ�س�ص 

جمال العمل.
املختلفة  « امل�سادر  م��ن  اال�ستفادة 

الإط����الق اأح��ك��ام وات��خ��اذ ق���رارات 
�سليمة.

حت��ل��ي��ل امل���ع���ل���وم���ات وت��ف�����س��ريه��ا  «
لالإبداع واتخاذ قرارات معقدة.

ال���وع���ي ب��اأه��م��ي��ة ب���ن���اء ع��الق��ات  «
مهنية.

اإظهار الثقة والقدرة على القيادة  «
وريادة االأعمال.

االت�سام باالحرتام والتحلي بروح  «
ال��ف��ري��ق و���س��ه��ول��ة ال��ت��وا���س��ل يف 

�سياق اجتماعي ومهني.
تعك�ص  « �سخ�سية  �سمات  تطوير 

القيم واالأخالق.
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امل�ستوى 6
الكفاءاتاملهاراتاملعارف

ال�سماتاملمار�سةاال�ستقاللية وامل�سوؤوليةالتطبيق العملي للمعرفةالنظريات واحلقائق
النظرية  « للمفاهيم  العام  الفهم 

جم���ال  اأو  ال��ت��خ�����س�����ص  ����س���م���ن 
العمل.

ن��ه��ج حت��ل��ي��ل��ي يف ف��ه��م امل�����س��اك��ل  «
وتف�سري املعلومات. 

ربط ودمج املفاهيم من جماالت  «
مرتبطة مع بع�سها.

املهارات  « من  جمموعة  ا�ستخدام 
اأو  ال���ت���خ�������س�������ص  يف  امل������الءم������ة 
الفهم  تثبت  والتي  العمل  جمال 

النظري.
من  « جمموعة  وتكييف  ا�ستخدام 

املهارات العملية والفنية يف �سياق 
حمدد من العمل اأو التعلم.

ت��وظ��ي��ف امل���ع���رف���ة يف ال��ت�����س��ج��ي��ع  «
العملية  واحل��ل��ول  االإب�����داع  ع��ل��ى 

واالبتكارية.
ا����س���ت���خ���دام ط�����رق اال���س��ت��ق�����س��اء  «

للقيام باالأعمال.

يف  « وتنظيمه  الذاتي  العمل  اإدارة 
�سياق التعليّم اأو اأن�سطة العمل.

اإي�����ج�����اد ودع�������م احل����ج����ج ���س��م��ن  «
التخ�س�ص اأو جمال العمل.

اأداء  « ل��ت��ق��ومي  امل�����س��وؤول��ي��ة  ��ل  حت��ميّ
ال���ع���م���ل ال�����ذات�����ي وف����ق����اً مل��ع��اي��ري 

حمددة م�سبقاً.
وتطوير  « التعلم  م�سوؤولية  حتمل 

الذات.

ت���ط���ب���ي���ق اخل���ط���ط  « ال������ري������ادة يف 
واالأن���������س����ط����ة امل���ت���ف���ق ع���ل���ي���ه���ا يف 

�سياقات ماألوفة اأو حمددة.
ال����ت����خ����ط����ي����ط مل������ه������ام ج�����دي�����دة  «

وتنظيمها بطريقة ابتكارية.
اإدارة تنفيذ اخلطط املتفق عليها. «
التحليلية  « االأ���س��ال��ي��ب  ت��وظ��ي��ف 

واالإبداعية حلل امل�ساكل.

اإظ���ه���ار ال���وع���ي ب��ت��اأث��ري االأف���ع���ال  «
ال�سخ�سية على االآخرين.

وتقبيّل  « واالب��ت��ك��ار  التعلم  قابلية 
ال����ت����غ����ذي����ة ال������راج������ع������ة ب���ه���دف 

التطوير.
الإدارة  « ج���ي���دة  مم���ار����س���ات  ات���ب���اع 

الوقت.
للتعليّم  « ال��ذات��ي  ال��داف��ع  ام��ت��الك 

ودعم االآخرين.
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امل�ستوى 5
الكفاءاتاملهاراتاملعارف

ال�سماتاملمار�سةاال�ستقاللية وامل�سوؤوليةالتطبيق العملي للمعرفةالنظريات واحلقائق
االح����اط����ة ب��امل��ف��اه��ي��م ال��ن��ظ��ري��ة  «

االأ����س���ا����س���ي���ة ال���ت���ي ي���ق���وم ع��ل��ي��ه��ا 
التخ�س�ص اأو جمال العمل.

جمال  « اأو  التخ�س�ص  يف  معرفة 
ال���ع���م���ل م��ب��ن��ي��ة ع���ل���ى االأدب����ي����ات 

املنا�سبة.
ا�سرتجاع وتف�سري املعلومات التي  «

�ص  لها عالقة بالتقدم يف التخ�سيّ
اأو جمال العمل.

مل�ساكل  « اإب��داع��ي��ة  ح��ل��ول  تطبيق 
معينة يف جمال العمل اأو التعلم.

م���راج���ع���ة احل���ق���ائ���ق واالأف�����ع�����ال  «
والطرق والنتائج.

ت��ط��ب��ي��ق امل���ع���رف���ة احل���ال���ي���ة على  «
احلاالت واملواقف اجلديدة.

مم���ار����س���ة امل�����ه�����ارات يف ال�����س��ي��اق  «
الروتيني وغري الروتيني.

�سوابط  « �سمن  ال��ذات��ي��ة  االإدارة 
امل���واق���ف  يف  ال��ت��ع��ل��م  اأو  ال���ع���م���ل 

املتوقعة.
الروتينية  « امل��ه��ام  على  االإ����س���راف 

ل������الآخ������ري������ن وحت������م������ل ب���ع�������ص 
مم��ار���س��ات  لتح�سن  امل�����س��وؤول��ي��ة 

العمل اأو اأن�سطة التعلم.
حتمل م�سوؤولية االأداء الذاتي يف  «

ال�سياق املهني  اأو يف  �سياق التعلم 
اأو ريادة االأعمال.

ا�ستخدام االأ�ساليب املهنية �سمن  «
جمال معن من العمل اأو التعلم.

حتليل احلقائق واملبادئ والربط  «
التح�سينات  اإىل  ي��وؤدي  مبا  بينها 

واالبتكار.
ا�����س����ت����خ����دام امل�������ه�������ارات ال��ف��ن��ي��ة  «

واالأ�ساليب واملمار�سات الروتينية 
املرتبطة مبهنة اأو عمل.

ت���خ���ط���ي���ط امل�����ه�����ام ال���روت���ي���ن���ي���ة  «
وتنظيمها.

والت�سرف  « الذاتي  العمل  تقدير 
بناًء على التغذية الراجعة لدعم 

التطوير.
احل��وار  « يف  للم�ساركة  اال�ستعداد 

والنقا�سات املفتوحة.
امل��واق��ف  « يف  بثقة  امل�ساعدة  طلب 

غري املاألوفة.
ال���رغ���ب���ة يف اب���ت���ك���ار وا���س��ت��خ��دام  «

االأ����س���ال���ي���ب وت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات 
اجلديدة للح�سول على البيانات 

واملعلومات املتنوعة ومعاجلتها.
امل���خ���اط���ر  « م����واج����ه����ة  ال���ث���ق���ة يف 

وحتمل امل�سوؤوليات يف �سياق ريادة 
االأعمال.
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امل�ستوى 4
الكفاءاتاملهاراتاملعارف

ال�سماتاملمار�سةاال�ستقاللية وامل�سوؤوليةالتطبيق العملي للمعرفةالنظريات واحلقائق
اأو  « التخ�س�ص  يف  الفنية  املعرفة 

جمال العمل.
م����ع����رف����ة ال���ع���م���ل���ي���ات وامل����������وارد  «

معن  تخ�س�ص  يف  وامل�سطلحات 
اأو يف جمال العمل.

امل���ع���رف���ة االأ����س���ا����س���ي���ة ال��ع��م��ل��ي��ة  «
وال��ن��ظ��ري��ة وال��ت��ي ق��د ت�ساهم يف 

مزيد من التعلم.

ا�ستخدام املعارف احلالية كاأ�سا�ص  «
ملزيد من التعلم اأو العمل.

اإج����������راء ع���م���ل���ي���ات ح�������س���اب���ي���ة يف  «
اإج�����������راءات م��ت��ن��وع��ة و���س��ي��اق��ات 

خمتلفة.
واإج���راءات  « وم���وارد  اأدوات  انتقاء 

وا�ستخدامها  منا�سبة  واأ�ساليب 
ب�سكل اآمن.

العملي  « بالتطبيق  املعرفة  رب��ط 
ال���ب���ي���ان���ات  ت���ف�������س���ري  اأو  و������س�����رح 

واحلقائق والتعاريف.

التعلَم  « من  مزيد  على  احل�سول 
با�ستقاللية حمدودة.

ال��ق��ي��ام ب��اأع��م��ال ل��ي�����س��ت حم���ددة  «
اال�ستقاللية  م��ن  ببع�ص  دائ��م��اً 

واالإبداع وامل�سوؤولية.
الأداء  « ال��الزم  الذاتي  الوقت  اإدارة 

املهام.
اإظ����ه����ار ال����وع����ي ب����اأث����ر االأف����ع����ال  «

والن�ساطات الذاتية.
ال��ع��م��ل ���س��م��ن ف��ري��ق م���ع وج���ود  «

التوجيه.

مهنية  « اأو  تعليمية  م��ه��ام  تنفيذ 
حمددة بناء على معيار معن.

اأ�ساليب  « اأو  مم��ار���س��ات  ا�ستخدام 
اأو  بتخ�س�ص  مرتبطة  روتينية 

مهنة.
بطريقة  « وال���ت���ج���اوب  ال��ت��وا���س��ل 

لة يف �سياقات خمتلفة. مف�سيّ
ال���ق���درة ع��ل��ى حت��دي��د اإم��ك��ان��ي��ات  «

االب��ت��ك��اري��ة  واحل���ل���ول  التح�سن 
�سمن عمليات روتينية وممار�سة 

عملية.

ال����ت����ح����ليّ����ي ب�������االإب�������داع واإظ�����ه�����ار  «
ال�سمات  م��ن  متنوعة  جمموعة 
يف  امل�ساركة  اأج��ل  م��ن  الوظيفية 

العمل.
االت�سام بالقدرة على التوا�سل يف  «

بيئة عمل اأو تعلم منظمة.
التعامل  « يف  باالإيجابية  االت�����س��ام 

مع الزمالء واالآخرين.
االلتزام باملعايري االأخالقية. «
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امل�ستوى 3
الكفاءاتاملهاراتاملعارف

ال�سماتاملمار�سةاال�ستقاللية وامل�سوؤوليةالتطبيق العملي للمعرفةالنظريات واحلقائق
على  « تنطبق  التي  العامة  املعرفة 

التعليّم اأو جمال العمل.
م��ع��رف��ة احل��ق��ائ��ق اأو االإج�����راءات  «

اخلا�سة بالتعلم اأو جمال العمل.
املعرفة االأ�سا�سية باأ�ساليب البحث  «

عن املعلومات وا�سرتجاعها.

للقيام  « العامة  املفاهيم  ا�ستخدام 
مب��ه��ام ���س��م��ن جم����ال ت��ع��ل��م��ي اأو 

مهني حمدد.
احل�������س���ول ع��ل��ى امل���ع���ل���وم���ات من  «

التعليّم  اأجل  من  متنوعة  م�سادر 
اأو العمل.

ا�����س����ت����خ����دام ط�������رق واأ�����س����ال����ي����ب  «
�سياق  �سمن  املتنوعة  ال��ت��وا���س��ل 

د يف التعليّم اأو العمل. حمديّ
املنا�سبة  « وامل���وارد  االأدوات  انتقاء 

ملهمة معينة.

��ل م�����س��وؤول��ي��ة اإك���م���ال م��ه��ام  « حت��ميّ
روتينية يف العمل اأو التعلم.

ت����خ����ط����ي����ط ال�����ت�����ع�����ليّ�����م ال������ذات������ي  «
وال��ت��ح�����س��ري ل��ه وت��ن��ظ��ي��م��ه حتت 

اإ�سراف.
مهمة  « الإك��م��ال  التعليمات  ات��ب��اع 

روتينية.

���دة  « ت��ن��ف��ي��ذ اأع����م����ال وم���ه���ام م���وحيّ
ومعيارية ووا�سحة ن�سبياً.

ا�ستخدام معلومات متنوعة الأداء  «
روتينية  ���س��ي��اق��ات  �سمن  اأع��م��ال 

وخمططة.
مبهام  « املتعلقة  املعلومات  ت��ب��ادل 

حمددة �سمن �سياقات ماألوفة.
ا���س��ت��خ��دام االإج�������راءات امل��ع��روف��ة  «

واملحددة حلل امل�ساكل.

تكييف  « اأهمية  فهم  على  ال��ق��درة 
ال�سلوك وفقاً لظروف جديدة.

حت��دي��د ن��ق��اط ال���ق���وة وال�����س��ع��ف  «
الذاتية املتعلقة بالتعلم اأو العمل 

مع وجود التوجيه.
��م  « ال���ق���درة ع��ل��ى ال��ت��وا���س��ل امل��ن��ظيّ

وال��ت��ع��اون م��ع ال��زم��الء وروؤ���س��اء 
العمل.

��ل االإي���ج���اب���ي ال���س��ت��خ��دام  « ال��ت��ق��بيّ
تقنية املعلومات.

القدرة على اإدارة الوقت. «
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امل�ستوى 2
الكفاءاتاملهاراتاملعارف

ال�سماتاملمار�سةاال�ستقاللية وامل�سوؤوليةالتطبيق العملي للمعرفةالنظريات واحلقائق
من  « االأ�سا�سية  احل��ق��ائ��ق  معرفة 

اأجل التعلم اأو جمال العمل.
م���ع���رف���ة اأن��������واع امل���ع���ل���وم���ات ذات  «

ال�سلة بالتعلم اأو جمال العمل.
م���ع���رف���ة احل���ق���ائ���ق وال��ع��م��ل��ي��ات  «

للتعامل مع م�ساكل حمددة.

ات����ب����اع ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال�������س���روري���ة  «
ة. الإجناز مهميّ

امل��ح��ددة  « الروتينية  امل��ه��ام  اإك��م��ال 
ب�سكل وا�سح.

الكتابة وال�سرح بطريقة وا�سحة  «
ومفهومة لالآخرين.

ان���ت���ق���اء امل���ع���ل���وم���ات ال��ب�����س��ي��ط��ة  «
وا�ستخدامها.

العمل والتعليّم يف ظروف ماألوفة  «
وحتت اإ�سراف.

لنتائج  « امل�����س��وؤول��ي��ة  بع�ص  ��ل  حت��ميّ
مع  الب�سيطة  املهام  اأو  االأن�سطة 

وجود التوجيه.
االلتزام مبواعيد ت�سليم املهام. «
اإدراك تِبعات االأفعال. «

اإك����م����ال امل���ه���ام ال��روت��ي��ن��ي��ة حتت  «
اإ�سراف.

ب�سيطة  « تعليمات  اإىل  اال�ستجابة 
للقيام باأن�سطة ومهام منظمة.

اأثناء  « اآمن  التعليمات ب�سكل  اتباع 
دة. ة حمديّ تنفيذ مهميّ

ان�����ت�����ق�����اء امل�������������وارد االأ�����س����ا�����س����ي����ة  «
وا���س��ت��خ��دام��ه��ا ب�����س��ك��ل اآم�����ن مع 

وجود التوجيه.

اإظ���ه���ار ال�����س��م��ات ال��وظ��ي��ف��ي��ة من  «
املنا�سب  ال��زي  العمل،  اآداب  حيث 

والنظافة ال�سخ�سييّة.
امل�ساعر  « التعبري عن  القدرة على 

الذاتية لالآخرين.
االت�سام باالحرتام اأثناء احلديث  «

مع االآخرين.
الراجعة  « التغذية  اأهمية  اإدراك 

كو�سيلة للتح�سن.
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امل�ستوى 1
الكفاءاتاملهاراتاملعارف

ال�سماتاملمار�سةاال�ستقاللية وامل�سوؤوليةالتطبيق العملي للمعرفةالنظريات واحلقائق
واالإج���راءات  « احلقائق  معرفة 

االأ�����س����ا�����س����ي����ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ م���ه���ام 
ب�سيطة.

امل���ع���رف���ة ال���ع���ام���ة ب��اأ���س��ا���س��ي��ات  «
احلياة اليومية.

ح��ف��ظ احل��ق��ائ��ق وامل��ع��ل��وم��ات  «
وا�ستح�سارها.

ال��ق��ي��ام مب���ه���ام ب�����س��ي��ط��ة واأن�����س��ط��ة  «
روتينية يف �سياق احلياة اليومية.

قراءة التعليمات االأ�سا�سية وفهمها. «
ب�سكل  « االأ�سا�سية  امل���وارد  ا�ستخدام 

اآمن.
ا����س���ت���خ���دام اأ����س���ا����س���ي���ات ال��ت��وا���س��ل  «

ال�سفهي والكتابي.
ال����ق����ي����ام ب���ال���ع���م���ل���ي���ات ال���رق���م���ي���ة  «

االأ�سا�سية.

اإ����س���راف  « ال��ت��ع��ل��م حت���ت  اأو  ال��ع��م��ل 
مبا�سر يف �سياق منظم.

ا�ستخدام اإجراءات مت التدرب عليها  «
الإكمال مهمة اأو اأن�سطة.

الب�سيطة  « التعليمات  اإىل  اال�ستماع 
واتباعها.

القيام مبهام اأ�سا�سية خمطط لها. «

بيئة  « يف  ب�سيطة  م��ه��ام  تنفيذ 
م�سبوطة حتت اإ�سراف.

وم��ه��ارات  « معلومات  ا���س��ت��خ��دام 
مهام  الأداء  م��ت��ك��ررة  اأ���س��ا���س��ي��ة 

مت�سل�سلة.
يف  « التعليمات  اإىل  اال�ستجابة 

احلاالت الروتينية.
ر�����س����د االأف�����ع�����ال وال��ع��م��ل��ي��ات  «

واالأن�سطة وتكرارها.

الرغبة يف اال�ستماع والتعلم. «
احل���������االت  « يف  ت�������ع�������اوين  ������س�����ل�����وك 

الروتينية.
اإظ��ه��ار االح����رتام ل��الآخ��ري��ن اأث��ن��اء  «

اإجناز املهام.
اإظ���ه���ار ال���وع���ي ب��ق��واع��د ال�����س��ل��وك  «

يف  االأ�سا�سية  والقيم  واالأخالقيات 
جميع الظروف.
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