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اإلطار الوطني للمؤهالت4

في المملكة االردنية الهاشمية

تمهيد
وضعأاألردنأمنذأتأسيسهأاالستثمارأفيأالتعليمأعلىأر	سأسلمأاألولوياتأالوطنية،أوانعكسأذلكأعلىأاإلنجازاتأالتيأ
حققتهاأمسيرةأالتعليمأفيأاألردنأوالتيأتفوقتأفيهاأولسنواتأطويلةأعلىأدولأاإلقليمأكّماًأونوعاً.أوفيأهذاأالسياق،أ
قّدمتأاإلستراتيجيةأالوطنيةألتنميةأالمواردأالبشريةأتصّوراًأشامالًألتطويرأالتعليمأونظامأالمؤهالتأفيأالمملكةأمنأ

	جلأتطويرأالقدراتأالبشريةأورفعأتنافسيتهاأوالتيألنأتتحققأإالأبتوفيرأتعليمأمتميزأذيأمخرجاتأنوعية.

رئيسأ دولةأ قبلأ منأ المكلّفةأ الوطنيةأ اللجنةأ قامتأ فقدأ اإلستراتيجيةأ األهدافأ تحقيقأ فيأ المساهمةأ 	جلأ ومنأ
بتصميمأ اللجنةأ قامتأ وقدأ الهاشمية.أ األردنيةأ المملكةأ فيأ للمؤهالتأ الوطنيأ اإلطارأ بتصميمأ األفخمأ الوزراءأ
اإلطارأبعدأاالطالعأعلىأتجار	أالدولأالعربيةأواألوروبيةأفيأهذاأالمجالأمعأاألخذأبعينأاالعتبارأخصوصيةأ
المجتمعأاألردنيأو	نظمةأالتعليمأالُمّتبعةأو	نظمةأالمؤهالتأوالمواردأالبشريةأاألردنيةأوالرؤيةأالملكيةأبخصوصأ

تطويرأوتنميةأالمواردأالبشريةأوالتيأتمأترجمتهاأمنأخاللأاإلستراتيجيةأالوطنيةألتنميةأالمواردأالبشرية.أ

ويتكونأاإلطارأالوطنيأمنأمجموعةأمنأالعناصرأوهي:
أوالً:	مستويات	اإلطار:	وعددهاأعشرةأمستوياتأتبد	أبالتعليمأقبلأالمدرسيأوتنتهيأبمؤهلأالدكتورا	،أوتتضمنأ
جميعأالمؤهالتأالتيأتصدرأفيأالمملكةأبكافةأ	نواعهاأاألكاديميةأوالمهنيةأوالفنيةأوالتقنية،أبحيثأيتمأتسكينأهذ	أ
المؤهالتأحس	أتوافقأُمخرجاتأالتعلّمأفيهاأمعأواصفاتأالمستوىأالتيأتمأتطويرهاأحس	أالمعاييرأالعالمية،

والمؤسساتأ والتدري	أ للتعليمأ المزودةأ المؤسساتأ تصنيفأ ويتضمنأ العالقة:	 ذات	 المؤسسات	 تصنيف	 ثانياً:	
الجودة، عنأضمانأ المسؤولةأ والمؤسساتأ للمؤهالتأ المانحةأ

ثالثاً:	معايير	اإلطار:أوتتكونأمنأمجموعةأمنأالمعاييرأمثلأمعاييرأتسكينأالمؤهالتأومعاييرأإدرا	أالمؤسساتأ
فيأاإلطارأومعاييرأالدخولأواالنتقالأبينأالمؤهالتأومعاييرأاالعترافأبالمؤهالتأغيرأالرسميةأوالتعليمأالسابق،أ

رابعاً:	األدلة:	وتتضمنأدليلأتصميمأالبرامجأالتعليميةأالتيأتقودأإلىأالمؤهالت،أودليلأضمانأجودةأالمؤهالتأ
وتصوراًأعنأتطويرأمستوياتأاإلطارأالقطاعية.

التشريعاتأ العناصرأعندأتطبيقأاإلطارأوبعدأإقرارأوإصدارأ 	مثلةأعلىأكيفيةأاستعمالأهذ	أ ويقدمأهذاأاإلطارأ
يقدمأاإلطارأتصوراًأعنأكيفيةأمواءمةأاإلطارأمعأاإلطاراتأاإلقليميةأوالعالمية. له.أو	خيراًأ الالزمةأ

تمأإعدادأهذاأاإلطارأمنأقبلأاللجنةأالوطنيةألتطويرأاإلطارأالوطنيأللمؤهالتأفيأالمملكةأاالردنيةأالهاشميةأ
والتيأتمأتشكيلهاأبرئاسةأرئيسأهيئةأاعتمادأمؤسساتأالتعليمأالعاليأوضمانأجودتهاأمنأقبلأدولةأرئيسأ

الوزراءأاألفخمأبتاريخأ26أكانونأالثانيأ2017
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مقدمة
ومشتركأ واضحأ فهمأ وجودأ إلىأ الحاجةأ ظهورأ إلىأ 	دىأ وتنوعهاأ العالمأ فيأ التعليمأ 	نظمةأ فيأ الحاصلأ التطورأ إَنأ
للمؤهالتأالتيأتوفرهاأالبرامجأالتعليميةأالمختلفةأالصادرةأعنأمؤسساتأالتعليمأالمختلفةأفيأالمملكة.أولذلك،أومنأ	جلأ
زيادةأثقةأالجهاتأالمشغلةأللخريجينأبالنظامأالتعليمي،أفلقدأ	صبحأمنأالمهمأالتأكدأمنأ	نأالبرامجأالتعليميةأالتيأتؤديأ
إلىأمستوىأمعينأمنأالمؤهالتأتحققأالمستوىأنفسهأمنأنواتجأالتعلّمأبغضأالنظرأعنأالمؤسسةأالتعليميةأالتيأتمتأفيهاأ
الدراسة،أهذاأفضالًأعنأالحاجةأإلىأربطأُمخرجاتأالتعليمأبحاجاتأالمجتمعأوإلىأالتخطيطأالسليمأللمواردأالبشريةأعلىأ
المستوىأالوطنيأواللذانأالأيتأتياأإالأبوجودأإطارأمرجعيأيحددأبدقةأمستوياتأالمؤهالتأومخرجاتهاأويضبطأجودتها.

ومنأناحيةأ	خرىأفقدأزادتأالعولمةأمنأالحاجةأإلىأفهمأمشتركألماأهوأمتوقعأمنأكلأمستوىأمنأالمستوياتأ
المختلفةأللمؤهالتأبحيثأ	صبحأمنأالمهمأإيجادأمعاييرألمقارنةأالمؤهالتأالوطنيةأمعأالمؤهالتأالعالميةأبسب	أ
وجودأ	عدادأكبيرةأمنأالخريجينأالذينأيسافرونأإلىأالخار	أإلكمالأدراستهمأ	وأللعملأفيأالشركاتأالعالميةأ	وأ
فيأالشركاتأالمحليةأالتيأتعملأفيأبيئةأعالميةأوالتيأتحرصأعلىأالتأكدأمنأ	نألدىأموظفيهاأمهاراٍتأمنافسٍةأ
عالمياً.أوبالتاليأفالأبدأمنأ	نأيثقأالخريجونأوالمشغلونأعلىأحدأسواءأبأنأمؤهالتهمأالوطنيةأسيتمأاالعترافأبهاأ
فيأ	يأمكانأفيأالعالمأمنأخاللأتعريفهاأبالنسبةأإلىأمستوىأمعينأفيأإطارأمرجعيأتحددأفيهأُمخرجاتأالتعلّمأ

بطريقةأيمكنأمقارنتهاأبُمخرجاتأالتعلّمأفيأذاتأالمستوىأمنأ	نظمةأالتعليمأالعالمية.أ

وباإلضافةأإلىأذلكأفقدأ	دركتأالكثيرأمنأالدولأوخصوصاأاألوروبيةأمنهاأالحاجةأإلىأإيجادأنقاطأمقارنةأمالئمةأ
التخطيطأ التعليميةأوعملياتأ البرامجأ التعليميةأفيأعملياتأتصميمأ المؤسساتأ بهاأ لتسترشدأ األكاديميةأ للمعاييرأ

والمراجعةأالذاتية،أوفيأعملياِتأاعتمادأالبرامجأوالمراجعاِتأالمؤسسية.

 National Qualificationsولذلكأفقدأقامتأغالبيةأالدولأبإنشاءأماأيسمىأبـ”اإلطارأالوطنيأللمؤهالت”أ
(Framework )NQFأوالذيأُيمثلأمرجعاًأرئيساًألجميعأمؤسساتأالتعليمأومؤسساتأضمانأالجودةأوكذلكأ
للجهاتأالمشغلةأللخريجين.أويتكونأإطارأالمؤهالتأفيأالعادةأمنأعددأمنأالمستوياتأذاتأواصفاتأتعلّمأمتمايزةأ
والتيأقدأتمثلأمراحلأتعليميةأ	وأ	نواعاًأمنأالدرجاتأالعلميةأ	وأمستوياتأمنأالخبرة.أوتتكونأتلكأالواصفاتأمنأ
ثالثةأعناصرأرئيسة،أهي:أالمعارفأوالمهاراتأوالكفايات.أويتمأبعدأذلكأتصنيفأالدرجاتأالعلميةأوالشهاداتأ
المختلفةأحس	أتوافقأُمخرجاتأالتعلّمألكلأدرجةأعلميةأ	وأشهادةأمعأواصفاتأالمستوىأالمرادأتسكينأتلكأالدرجةأ
به.أوتتضمنأعمليةأالتسكينأ	يضاأالتأكدأمنأجودةأالمؤهلأمنأخاللأفحصأتوافقأُمخرجاتهأوعمليةأالتعليمأوالتعلّمأ

بهأمعأمعاييرأواضحةألتوكيدأالجودةأومرتبطةأبذلكأالمستوىأمنأالتعلّم.

وُيعرف	اإلطار	الوطني	للمؤهالت	على	أنه:أتصنيفأهرميألجميعأمستوياتأو	نواعأالمؤهالتأوالشهاداتأالمرتبطةأ
ببرامجأالتعليمأالرسميةأ	وأغيرأالرسميةأبحيثأيتمأتحديدأواصفاتألكلأمستوىألتحديدأالمعارفأوالمهاراتأوالكفاياتأ
التيأينبغيأ	نأتكونأمرتبطةأبالمؤهل.أوهذاأيتيحأضمانأجودةأمشتركةألجميعأالمؤهالتأووضعأمعاييرأتستندأإلىأ
ُمخرجاتأالتعلّمألتطويرأالبرامجأالتعليميةأالتيأتقودأإلىأالمؤهالتأمماأيتيحأالقدرةأعلىأتطويرأوتقييمأوتحسينأنوعيةأ

التعليمأفيأعددأمنأالسياقات.أوعادةأماأتوجدأ	طرأالمؤهالتأعلىأالمستوىأالوطنيأواإلقليميأوالدولي.

ولذلكأفإنأاإلطارأالوطنيأللمؤهالتأيرتكزأعلىأمفهومأُمخرجاتأالتعلّمأبحيثأيتوج	أعلىأالمؤسساتأالتعليميةأ
المختلفةأإنشاءأبرامجهاأالتعليميةأبناءأعلىأُمخرجاتأتعلّميةأواضحةأومتوافقةأمعأواصفاتأالمستوىأالمرادأتسكينأ
المؤهالتأالناتجةأعنأتلكأالبرامجأبه.أوهذاأيعنيأ	نأعمليةأضبطأجودةأالبرامجأو	نظمةأتقييمهاأيج	أ	نأتكونأ
مبنيةأعلىأ	ساسأتقييمأُمخرجاتأالتعلّمأوليسأعلىأ	ساسأتقييمأالمدخالتأمثلأالمدرسينأوالمناهجأواإلمكانياتأ

الماديةأمنأ	جلأالوصولأإلىأ	نظمةأتعليمأمتمحور	أحولأالطال	أوليسأالمدرس.
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الوضع الحالي للتعليم والمؤهالت   .1
في األردن



اإلطار الوطني للمؤهالت8

في المملكة االردنية الهاشمية

األساسيأ )التعليمأ المدرسيأ التعليمأ )1(:أ هما:أ رئيستينأ مرحلتينأ منأ حالياًأ األردنأ فيأ التعليميأ النظامأ يتكونأ
الجامعيأ التعليمأ منأ يتكونأ والذيأ الجامعيأ التعليمأ )2(:أ المهني،أ والتدري	أ التعليمأ منأ يكافئهأ وماأ والثانوي(أ
المتوسطأبنوعيهأاألكاديميأوالمهنيأ)كلياتأالمجتمع(أوالتعليمأالجامعيأبنوعيهأاألكاديميأوالتقنيأ)البكالوريوسأ
والماجستيرأوالدكتورا	أوالدبلوماتأالعالية(.أوباإلضافةأإلىأذلك،أتقومأعددأمنأالمؤسساتأبتوفيرأالتعليمأالمستمرأ
فيأمجاالتأ	كاديميةأومهنيةأعلىأشكلأدوراتأتدريبيةأتصدرألهاأشهاداتأمنأمؤسساتأمهنيةأحكوميةأوخاصة.

	أ-	التعليم	األساسي
يتكونأالتعليمأالمدرسيأفيأاألردنأمنأتعليمأماأقبلأالمدرسةأ)رياضأاالطفال(أومدتهأعامين،أومرحلةأمنأالتعليمأ
األساسيأاإللزاميأ)الصفوفأاألساسيةأمنأاألولأوحتىأالعاشرأمدتهاأعشرأسنوات(.أويتمتعأاألردنأبمستوىأمرتفعأ
منأتكافؤأالفرصأبينأالجنسينأفيأالحصولأعلىأالخدماتأاألساسية.أوباإلضافةأإلىأالتعليمأالعامأالمجانيأالذيأتقدمهأ
مدارسأوزارةأالتربيةأوالتعليمأفإنهأيسمحأللمدارسأالخاصةأتوفيرأالتعليمأاألساسيأإالأ	نأالمناهجأهيأمناهجأموحدةأ
وقياسيةأويتمأتدريسهاأللطلبةأمنأخاللأالكت	أالدراسيةأالتيأهيأكت	أقياسيةأموحدةأتوزعهاأوزارةأالتربيةأوالتعليمأ

فقطأويسمحأللمدارسأالخاصةأبأنأتضيفأمناهجأإثرائيةأباإلضافةأإلىأمناهجأوزارةأالتربيةأوالتعليم.

	ب-	التعليم	الثانوي
يتكونأالتعليمأالثانويأ)والذيأقدأيكونأ	كاديمياًأ	وأمهنياً(أمنأسنتينأدراسيتينأللطلبةأالذينأتتراو	أ	عمارهمأبينأ
16أو18أعاماًأوالذينأاستكملواأالمرحلةأاألساسيةأ)عشرأسنوات(.أوفيأنهايةأفترةأالعامين،أيتقدمأالطلبةأالمتحانأ
الثانويةأالعامةأ)التوجيهية(أفيأالفرعأالمناس	أ)األكاديميأ	وأالمهني(أويحصلأالطال	أالذيأيجتازأاالمتحانأعلىأ
شهادةأالثانويةأالعامة.أولذلكأفإنأوزارةأالتربيةأوالتعليمأهيأالجهةأالوحيدةأالتيأتقومأبمنحأمؤهلأالثانويةأالعامةأ
منأ الثانويأ التعليمأ مرحلةأ وتتكونأ والخاصة.أ الحكوميةأ المدارسأ فيأ الثانويأ بالتعليمأ الملتحقينأ الطلبةأ لجميعأ
مسارين:أ	كاديميأومهني،أبحيثأيؤهلأالمسارأاألكاديميأالطلبةألاللتحاقأبالجامعات،أبينماأيؤهلهمأالمسارأالمهنيأ

االلتحاقأبكلياتأالمجتمعأالمتوسطةأ	وأااللتحاقأبالجامعاتأفيأتخصصاتأمعينةأ	وأااللتحاقأبسوقأالعمل.

	ج-	التعليم	والتدريب	المهني
للتشغيلأ الوطنيةأ والشركةأ المهنيأ التدري	أ مؤسسةأ تقومأ
والتدري	أوالمعاهدأالمعتمدةأمنأقبلأمركزأاالعتمادأوضبطأ
بتقديمأ والتقنيأ المهنيأ والتعليمأ التدري	أ لقطاعأ الجودةأ
التالية: الشهاداتأ إلىأمنحأ الذيأيؤديأ المهنيأ التدري	أ

شهادةأالتدري	أالمهني-أالمستوىأاألول.	 
شهادةأالتدري	أالمهني-أالمستوىأالثاني.	 
دبلومأالمستوىأالمهنيأ)المكافئأللثانويةأالعامة(.	 
منأ	  	قلأ مستوىأ فيأ هوأ والذيأ الفنيأ المستوىأ دبلومأ

الشامل. باالمتحانأ تنتهيأ التيأ التقنيةأ الدبلوماتأ

كماأيقومأمركزأاالعتمادأوضبطأالجودةألقطاعأالتدري	أوالتعليمأالمهنيأوالتقنيأبإصدارأإجازاتأمزاولةأالمهنةأ
للمستوياتأالمهنيةأالثالثأكمؤهالتأإضافيةأمتخصصةأباإلضافةأإلىأاالعترافأبالخبراتأالمسبقةأوالتيأعلىأ

	ساسهاأيتمأاصدارأمؤهلأبناًءأعلىأالخبراتأالسابقة.

	د-	التعليم	العالي
بد	أالتعليمأالعاليأفيأاألردنأمعأإنشاءأ	ولأدارأللمعلمينأفيأالعامأ1958أببرنامجأمنأسنتينأبهدفأإعدادأمعلمينأ
الجامعةأ العاليأمعأإنشاءأ التعليمأ التربيةأوالتعليم.أوفيأعامأ1962أبد	أتدريسأبرامجأ للعملأفيأمدارسأوزارةأ
األردنيةأكأولأجامعةأحكوميةأفيأالمملكة.أوفيأعامأ1989أتمأإنشاءأ	ولأجامعةأخاصةأوهيأجامعةأعمانأاألهلية.أ

وتقعأمسؤوليةأإدارةأقطاعأالتعليمأالعاليأعلىأوزارةأالتعليمأالعاليأوالبحثأالعلميأالتيأ	ُنشئتأعامأ2001.
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ويشملأقطاعأالتعليمأالعاليأحالياًأنوعينأ	ساسيينأهماأالتعليمأغيرأالجامعيأ)مستوىأالدبلوم(أالذيأتقدمهأكلياتأ
المجتمعأبأنواعهاأالمختلفةأوالتعليمأالجامعيأ)درجاتأالبكالوريوسأوالدبلومأالعاليأوالماجستيرأوالدكتورا	(أالذيأ

تقدمهأالجامعات.

التعليم	غير	الجامعي
تقدمأكلياتأالمجتمعأالمتوسطةأالبرامجأغيرأالجامعيةأوالمهنيةأوالتيأيمكنأ	نأيلتحقأبهاأالحاصلونأعلىأكافةأ	نواعأ
شهاداتأالتعليمأالثانويأالعام.أوتضمأهذ	أالبرامجأالتيأتستمرأعامينأإلىأثالثةأالكثيرأمنأالتخصصاتأمثلأاآلدا	أ
العامةأإلشرافأ والعلومأواإلدارةأوإدارةأاألعمالأوالهندسة.أوابتداًءأمنأعامأ1997،أتخضعأجميعأكلياتأالمجتمعأ
جامعةأالبلقاءأالتطبيقية.أوفيأنهايةأدورةأدراسيةأتستغرقأعامينأإلىأثالثةأيتقدمأالطلبةألالمتحانأالشاملأحيثأيحصلأ
منأيجتازأاالمتحانأعلىأدرجةأزمالة/أدبلومأمنأجامعةأالبلقاءأالتطبيقية.أولذلكأفإنأدرجةأالدبلومأهيأمؤهلأتقومأكلياتأ
المجتمعأبتزويدأالتعليمأفيهأإالأإنهأيتمأمنحأالمؤهلأمنأقبلأجامعةأالبلقاءأالتطبيقيةألجميعأبرامجأالدبلومأفيأالمملكة.

التعليم	الجامعي
يلتحقأماأيزيدأقليالأعنأ2.5%أمنأإجماليأسكانأاألردنأبالجامعاتأويتا	أااللتحاقأبالتعليمأالعاليأللحاصلينأعلىأ
شهادةأالثانويةأالعامةأالذينأيمكنهمأااللتحاقأبالجامعاتأ)سواءأعامةأ	مأخاصة(.أوتطبقأالجامعاتأنظامأالساعاتأ

المعتمدةأالذيأيتيحأللطلبةأاختيارأالمقرراتأوفقاألخطةأدراسيةأمحددة.

وقدأشهدأاألردنأطلباًأمتزايداًأعلىأالتعليمأالعالي،أوقدأتمأإنشاءأعشرأجامعاتأحكوميةأو22أجامعةأوكليةأجامعيةأ
تمنحأالشهاداتأالتالية:

المرحلةأاألولى:أوهيأدرجةأالبكالوريوسأ)4-6أسنوات(.	 
المرحلةأالثانية:أوتشملأدرجتيأالماجستيرأوالدبلومأالعاليأاللتانأتمنحانأبعدأدراسةأإضافيةألمدةأعامأ	وأاثنينأ	 

بعدأالحصولأعلىأالبكالوريوس.أ
المرحلةأالثالثة:أوهيأدرجةأالدكتورا	أوتمنحأبعدأدراسةأإضافيةأبعدأدرجةأالماجستيرأتستغرقأماأبينأثالثأ	 

وخمسأسنواتأوتقديمأرسالةأ)	طروحة(أ	صليةأغيرأمسبوقة.

ويبينأالجدولأرقمأ)1(أمواصفاتأالمؤهالتأالتيأتصدرأعنأمؤسساتأالتعليمأالعاليأبكافةأمراحله

الجدول	)1(:	المؤهالت	الصادرة	عن	مختلف	مؤسسات	التعليم	في	المملكة

المدةحجم	المؤهل	)عدد	الساعات	المعتمدة(المؤهل
72أساعةأمعتمدةأفيأبرامجأالسنتينأ	و96أساعةأمعتمدةأ	 الدبلومأالمتوسط

فيأبرامجأالثالثأسنوات.
التطبيقأالعمليأالأيقلأعنأ30%أوالأيزيدأعنأ35%أمنأ	 

متطلباتأالتخصص.

2-3أسنةأدراسية.	 

132أساعةأمعتمدةأعلىأاألقل.	 البكالوريوس
التطبيقأالعمليأالأيزيدأعنأ%40أمنأمتطلباتأالتخصصأ	 

للتخصصاتأالتطبيقيةأمثلأهندسةأالعمارةأوالفندقة.

4أسنواتألمعظمأالتخصصات.	 
5أسنواتأللصيدلةأوالهندسةأوط	أاألسنان.	 
6أسنواتأللط	أالبشري.	 

1-2أسنةأدراسية.	 24أساعةأمعتمدة.	 الدبلومأالعالي

سنتينأعلىأاألقل.	 33أساعةأمعتمدةأمتضمنةأرسالةأ	وأامتحانأشامل.	 الماجستير

3أسنواتأعلىأاألقل.	 54أساعةأمعتمدةأمتضمنةأرسالة.	 الدكتوراة
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وبالرغمأمنأوجودأتخصصألمؤسساتأالتعليمأفيأ	نواعأالتعليمأو	نواعأالمؤهالتأالصادرةأمنهاأإالأ	نأهناكأعدمأ
وضو	أبالنسبةأإلىأتلكأالتخصصيةأحيثأتختلطأ	حياناًأمسؤوليةأالتعليمأاألكاديميأبالتعليمأالمهنيأوتختلطأمسؤوليةأ
المؤسساتأبالنسبةأإلىأمستوياتأالتعلّم.أفمثالأنجدأ	نأالتعليمأوالتدري	أالمهنيأيتمأتوفير	أمنأقبلأمدارسأوزارةأ
التربيةأوالتعليمأومؤسساتأالتدري	أالمهنيأالحكوميةأوالخاصةأونجدأ	نأالكثيرأمنأالجامعاتأالمنوطأبهاأتوفيرأ
التعليمأالجامعيأاألكاديميأتقومأبتوفيرأالتعليمأالمهنيأعلىأمستوىأالدبلوم.أونجدأكذلكأ	نأالكثيرأمنأمؤسساتأ
التعليمأالعاليأالتيأتمأتسميتهاأكجامعاتأتقنيةأ	وأتطبيقيةأتقومأبتوفيرأالتعليمأاألكاديميأكغيرهاأمنأالجامعات.أ

وبشكلأعامأفإنأالمؤهالتأاألردنيةأتقسمأإلىأنوعين:
المؤهالت	األكاديمية:أتشملأالمؤهالتأالصادرةأعنأبرامجأالتعليمأاألساسيأوالتعليمأالثانويأاألكاديميأثمأ. 1

العاليأاألكاديمي. المتوسطأوالتعليمأ الجامعيأاألكاديميأ التعليمأ
للتشغيلأ. 2 الوطنيةأ والشركةأ المهنيأ التدري	أ مؤسسةأ الصادرأعنأ المهنيأ التعليمأ تشملأ المهنية:أ المؤهالت	

التقنيأالصادرأعنأ التربيةأوالتعليمأوالتعليمأالجامعيأالمتوسطأ التابعةألوزارةأ والتدري	أوالمدارسأالمهنيةأ
الفنيأ والدبلومأ الشاملأ باالمتحانأ ينتهيأ والذيأ التطبيقيةأ البلقاءأ لجامعةأ والتابعةأ الخاصةأ المجتمعأ كلياتأ
والدبلوماتأالتدريبيةألغيرأالناجحينأفيأالثانويةأالعامةأوالصادرةأعنأمؤسساتأالتعليمأوالتدري	أالمختلفةأبماأ

التطبيقية.أ العاليأ التعليمأ الجامعاتأوكذلكأمؤهالتأ فيهاأ

إَنأإحدىأ	همأمشاكلأالتعليمأفيأالمملكةأهيأاإلقبالأالكبيرأعلىأالتعليمأاألكاديميأالمدرسيأثمأالجامعيأواإلحجامأ
عنأااللتحاقأبالتعليمأالتقنيأوالمهنيأألسبا	أمتعددةألعلأ	همهاأهوأعدمأتقديرأالمجتمعأللمؤهالتأالمهنيةأوذلكأ
التعليمأ بينأ لالنتقالأ آلياتأ إلىأعدمأوجودأ باإلضافةأ األكاديمية،أ المؤهالتأ لتكافؤأمستواهاأمعأ آليةأ لعدمأوجودأ

المهنيأواألكاديميأوعدمأاالعترافأالمتبادلأبينهما.

وباإلضافةأإلىأذلكأفإنأنظامأالتعليمأالحاليأالأيتيحأاالعترافأبالمؤهالتأغيرأالرسميةأوالناتجةأعنأالتدري	أ
منأ والتيأ والمهني(أ )األكاديميأ التقليديأ التعليمأ منأ معينأ لمستوىأ مكافئةأ تكونأ قدأ والتيأ العمليةأ والخبراتأ
الممكنأفيأحالأاالعترافأبهاأ	نأتسهمأفيأتوفيرأمساراتأوظيفيةأجديدةألحامليها.أفعلىأسبيلأالمثالأتـمنحأبعضأ
	وأ متوسطة”أ “شهادةأ مثلأ مسّمياتأ يحملأ المتخصصأ التدري	أ 	وأ المهنيةأ بالخبرةأ اعترافاًأ المهنيةأ المؤسساتأ
“شهادة”أ	وأ“دبلوم”أ	وأ“عضو”أ	وأ“ُمجاز”أ	وأ“زميل”.أويتمأ	حياناًأمنحأتلكأالمؤهالتأبعدأإجراءأالتدري	أالذيأ
يؤديألتلكأالشهادات.أكماأتـمنحأبعضأالشركاتأالعاملةأفيأمجالأالحاس	أاآلليأ	حياناًأبرامجأو	شكالأاعترافأ
مشابهةأوذلكألالعترافأباكتسا	أالخبرةأوالمهارةأفيأاستخدامأ	نظمتهما.أإالأ	نأتلكأالمؤهالتأالأتعتبرأحالياأ
مؤهالتأرسميةأوالأيتوفرألهاأآلياتألتحديدأمستواهاأ	وأتكاملهاأمعأالمؤهالتأالرسميةأوالأيوجدألهاأجهةأمرجعيةأ
توفرأاالعترافأوالمكافأةأمعأالتعليمأالتقليديأمماأيشكلأعقبةأكبيرةأ	مامأحامليهاأالراغبينأفيأتطويرأمؤهالتهمأ

وااللتحاقأببرامجأتعليميةأتوفرألهمأمستوىأ	علىأمنأالمؤهالت.

	هـ	-	ضمان	جودة	البرامج	التعليمية
تتوزعأمسؤوليةأإصدارأالمؤهالتأبينأالمؤسساتأالتعليميةأكالجامعاتأوجامعةأالبلقاءأالتطبيقيةأالتيأتصدرأمؤهلأ
الثانويةأالعامةأومؤسسةأالتدري	أالمهنيأ الدبلومأ)االمتحانأالشامل(أووزارةأالتربيةأوالتعليمأمنأخاللأامتحانأ
والشركةأالوطنيةأللتشغيلأوالتدري	أومعاهدأالتدري	أالمهنيأالخاصةأللمؤهالتأالمهنيةأوالمجلسأالطبيأاألردنيأ
والمجالسأالمهنيةأالمختلفةأالتيأتقومأبعقدأامتحاناتألتحديدأمؤهالتأالخريجينأفيأالتخصصاتأالطبيةأالمختلفةأ
كماأهوأمبينأفيأالجدولأرقمأ)2(.أوبالنسبةألضمانأجودةأالبرامجأالتعليميةأالمختلفةأفتتوزعأمسؤوليتهأبينأثالثأ
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جهاتأرئيسةأهي:)1(:أهيئةأاعتمادأمؤسساتأالتعليمأالعاليأوضمانأجودتهاأو)2(أ:وزارةأالتربيةأوالتعليمأو)3(: 
هيئةأتنميةأوتطويرأالمهاراتأالمهنيةأوالتقنيةأوكماأهوأمبينأفيأالجدولأرقمأ)3(.أومنأالجديرأبالذكرأبأنأهذ	أ
للمؤسساتأ المؤهالتأ جودةأ مسؤوليةأضمانأ تركتأ وإنماأ الوطنيأ المستوىأ علىأ تنظيمهاأ يتمأ لمأ المسؤولياتأ
المختلفةأوحس	أتخصصهاأمماأيعنيأ	حياناأازدواجيةأضمانأالجودةأوعدمأوجودأمرجعيةأواحدةألتحديدأوتصنيفأ

المؤهالتأبالنسبةألمخرجاتأتعلّميةأواضحةألكلأمستوى.

الجدول	)2(:	المؤسسات	المانحة	للمؤهالت.

األداةالمؤسسة

امتحانأالثانويةأالعامةوزارةأالتربيةأوالتعليم

امتحاناتأالشهاداتأالمهنيةمؤسساتأومعاهدأالتدري	أالمهنيأالحكوميةأوالخاصة

االمتحانأالشاملجامعةأالبلقاءأالتطبيقية

المعدلأالتراكميالجامعات

امتحانأاالمتيازأوامتحاناتأاالختصاصأالطبيأ)البوردأاألردني(المجلسأالطبيأاألردني

امتحاناتأالرت	أالمهنيةالنقاباتأالمهنية

المعاييرأعلىأمدخالتأ تلكأ الجودةأومعاييرهاأ	مران:أ	ولهماأهوأاعتمادأ إنأمنأ	همأمشكالتأ	نظمةأضمانأ
التعليمأكالمناهجأوالمدرسينأوالبنيةأالتحتيةألمؤسساتأالتعليمأوعدمأاعتمادهاأعلىأتوكيدأجودةأمخرجاتأالتعلّمأ
ومالءمةأتلكأالمخرجاتألحاجاتأالمجتمع؛أواألمرأاآلخرأهوأعدمأوجودأإطارأمرجعيألتحديدأمستوياتأتعليمأ
لهاأمخرجاتأ	وأواصفاتأواضحةأمَماأ	دىأإلىأتداخلأكبيرأبينأتلكأالبرامجأوالمؤهالتأالناتجةأعنهاأوبالتاليأ
البرامجأومستواهاأومالءمتهاأ الناتجةأعنأتلكأ المؤهالتأ التأكدأمنأ الجودةأعلىأ عدمأقدرةأمؤسساتأضمانأ

المجتمع. الحتياجاتأ

الجدول	)3(:	المؤسسات	المسؤولة	عن	ضمان	جودة	البرامج	التعليمية.

البرنامجالمؤسسة

التعليمأاألساسيأوالثانويأاألكاديميأوالمهنيوزارةأالتربية

التعليمأوالتدري	أالمهنيهيئةأتنميةأوتطويرأالمهاراتأالمهنيةأوالتقنية

التعليمأالجامعيأوالتعليمأالجامعيأالمتوسطهيئةأاعتمادأمؤسساتأالتعليمأالعاليأوضمانأجودتهاأ

	و-	االعتراف	بالمؤهالت	األجنبية
وضعتأوزارةأالتعليمأالعاليأوالبحثأالعلميأمبادئأوإجراءاتألالعترافأبالشهاداتأاألجنبيةأتتضمنأالتحققأمنأ
الشهاداتأوالوثائقأالمرافقة،أحيثأتقومألجنةأمتخصصةأبتقييمأالمؤهلأمعأاألخذأبعينأاالعتبارأالغايةأالتيأيطل	أ
منأ	جلهاأاالعترافأواألنظمةأالرسميةأوالقوانينأالوطنيةأواالتفاقاتأالدوليةأوالممارساتأالسابقةأوالجديدة.أوتصدرأ
اللجنةأفيأحالأالموافقةأعلىأاالعترافأبالمؤهلأاألجنبيأقراراًأيتضمنأمعلوماتأعنأالنظامأالتعليميأالمعتمدأونوعأ
الدراسةأوالمدةأالالزمةأللحصولأعلىأالمؤهل.أثمأتقومأالوزارةأبناءأعلىأتوصيةأاللجنةأبإصدارأوثيقةأالمعادلة.
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اإلستراتيجية الوطنية لتنمية   .2
الموارد البشرية )2٠1٦-2٠2٥(
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تضمنتأاإلستراتيجيةأالوطنيةألتنميةألمواردأالبشريةأمجموعةأمنأاألهدافألتطويرأالتعليمأبكافةأ	نواعه؛أالمدرسيأ
والعاليأوالمهني.أوقدأتمأاإلشارةأبوضو	أفيأالهدفأاالستراتيجي:أ“التعليمأوالتدري	أالمهنيأوالتقنيأ1”أإلىأ
المهنيأورفعأ التعليمأ الهاشميةأكوسيلةألتطويرأ المملكةأاالردنيةأ للمؤهالتأفيأ الوطنيأ ضرورةأاعتمادأاإلطارأ
سويتهأوذلكأبإيجادأعالقةأمعأ	نواعأالتعليمأاألخرىأمنأخاللأخلقأخياراتأجديدةألتعليمأعاليأالجودةأفيأالمجالينأ
التدري	؛أوتطويرأبرامجأتعليمأوتدري	أمهنيأتمنحأدرجاتأ المهنيأوالتقني،أوتسهيلأعمليةأاالنتقالأفيأنظامأ

علميةأوتؤهلأخريجيهأللحصولأعلىأ	جورأمتساويةأومنحأالحرفيينأوالتقنيينأرخصألمزاولةأالمهنة.

كماأ	شارتأاإلستراتيجيةأإلىأ	نألإلطارأالوطنيأللمؤهالتأفائدةألجميعأالمعنيينأبالتعليمأوالتدري	أالمهنيأوالتقنيأ
وجميعأقطاعاتأالتعليمأاألخرىأوكذلكألنظامأالمهارات،أمعأالتنويهأبأنهأيج	أ	نأالأينتجأعنأتطبيقهأ	يأآثارأسلبيةأ

علىأالمصالحأالحالية.أولقدأحددتأاإلستراتيجيةأاألهدافأاآلتيةألإلطار:
وضعأ	سسألالعترافأبمعادالتأمؤهالتأقطاعأالتعليمأوالتدري	أالمهنيأوالتقنيأمعأغيرهاأمنأالمؤهالتأ	 

األكاديميةأوالمهنية.
ضمانأتوافقأمستوىأمؤهالتأخريجيأالقطاعأمعأالمعاييرأالمعترفأبهاأعالمياً.	 
تنظيمأالمساراتأالمهنيةأفيأالتعليمأالثانويأواألكاديميةأفيأالتعليمأالعالي.	 
توفيرأالتسهيالتألتوظيفأخريجيأالقطاعأوتعزيزأتطورهمأالوظيفيأعلىأجميعأالمستويات،أبماأفيأذلكأ	 

إتاحةأفرصأالعملأفيأالخار	.

و	شارتأاإلستراتيجيةأإلىأ	ّنأاإلطارأالوطنيأللمؤهالتأينعكسأكذلكأعلىأالتعليمأالمدرسيأوالتعليمأالعاليأولذلكأ
فالأبّدأمنأ	نأتوكلأمهمةأاإلشرافأعليهأإلىألجنةأتنميةأالمواردأالبشريةأو	نأيتمأتطوير	أمنأخاللأجهدأمشتركأ

بينأالهيئاتأالمشرفةأالمقترحةأمنأالمدارسأومؤسساتأالتعليمأالعاليأوالتعليمأوالتدري	أالمهنيأوالتقني.

وفيماأيخصأالتعليمأوالتعلّمأالمتواصلأوالتطويرأالشخصيأوالمهنيأالمستمرأبعدأدخولأالحياةأالعمليةأوالتيأهيأ
غيرأمنتشرةأفيأاألردن،أفقدأ	شارتأاإلستراتيجيةأإلىأ	نأغيا	أاإلطارأالوطنيأللمؤهالتأيغلقأاألبوا	أ	مامأ
الشبا	أفيأإمكانيةأتحقيقأ	يأتقدمأبعدأحصولهمأعلىأمؤهالتهمأاألوليةأماأيقفأحائالًأ	مامأتحقيقأالمزيدأمنأفرصأ

التقدمأفيأالتعليمأوالتدري	أالمهنيأوالتقني.أ
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أهداف اإلطار الوطني للمؤهالت   .3
في المملكة االردنية الهاشمية



اإلطار الوطني للمؤهالت18

في المملكة االردنية الهاشمية

قامتأاللجنةأبتدارسأالمشكالتأالتيأيعانيأمنهاأنظامأالمؤهالتأفيأالمملكةأوالتيأتتمحورأحولأماأيلي:
المانحةأ	  للمؤسساتأ تنظيمأ وجودأ عدمأ معأ المؤهالتأ فيأ تنوعأ هناكأ األردن:أ في	 للمؤهالت	 الكبير	 التنوع	

للمؤهالت،أوعدمأوجودأتخصصيةألدىأالمؤسساتأالتعليميةأفيأ	نواعأمعينةأمنأالتعليمأمماأيعنيأحصولأ
المؤهالت. تعليمأغيرأمعروفأ الطلبةأعلىأ

مخرجات	التعّلم:أتمأبناءأمعظمأالبرامجأالتعليميةأبدونأاستعمالأمخرجاتأتعلّمأواضحةأومدروسةأكماأ	نأ	 
معاييرأالجودةأالحاليةأتعتمدأعلىأالمدخالتأفقطأوبالتاليأفأنهأالأبدأمنأإيجادأمرجعألتصميمأمخرجاتأالتعلّمأ
لتعليماتأضبطأجودةأالبرامجأالتعليميةأمنأقبلأهيئاتأضبطأ لجميعأالبرامجأالتعليميةأفيأالمملكةأومرجعاًأ

المختلفة. الجودةأ
ال	يمكن	االعتراف	بالخبرات	في	الوضع	الحالي:أإنأالخبراتأالعلميةأوالعملّيةأالأيمكنأاالعترافأبهاأحالياأإذاأ	 

لمأتكنأضمنأبرامجأتعليميةأمعتمدةأوذلكأبسب	أعدمأوجودأمرجعية.
ال	يمكن	االعتراف	ببعض	الشهادات	والبرامج	التعليمية:أوذلكأبسب	أعدمأانتمائهاألمؤسساتأتعليميةأمعتمدةأ	 

بالرغمأمنأ	نأُمخرجاتهاأذاتأ	هميةأكبيرةألسوقأالعمل.
صعوبة	االنتقال	بين	مراحل	التعليم	وأنواعه	وأصنافه	حالياً:أوذلكأبسب	أعدمأوضو	أمخرجاتأالتعلّمأفيأ	 

كلأمرحلةأوعدمأوضو	أالمستوىأالذيأيقودأإليهأبرنامجأتعليميأمعين.
المؤسسةأ	  تقدمأ الخريجين:أحيثأالأ التعليمية	ومشغلي	 المؤسسة	 لدى	 المؤهل	 بين	مفهوم	 الكبيرة	 الفجوة	

التعليميةأمعلوماتأعنأالمؤهالتأالتيأتقودأإليهاأبرامجهاأوبالتاليأفالأيستطيعأالمشغلأتحديدأمستوىأالمؤهلأ
	وأنوعهأ	وأفائدتهأللعمل.

احتماليةأعدمأ	  إلىأ المملكةأسيؤديأ فيأ 	نأعدمأوجود	أ يعنيأ للمؤهالتأوهذاأ إطاراًأ لديهاأ الدولأ غالبيةأ إنأ
التعليميةأوعدمأ االعترافأبالمؤهالتأاألردنيةأفيأخار	أالمملكةأبسب	أعدمأتحديدأمستواهاأ	وأمخرجاتهاأ

جودتها. توكيدأ

ومنأ	جلأمعالجةأتلكأالمشكالتأفإنهأالأبدأمنأإيجادأآليةأيتمأفيهاأماأيلي:
أوالً:أتحويلأالتعليمأمنأالطرائقأالتقليديةأإلىأنظامأتعليميأحديثأيتعاملأمعأُمخرجاتأالتعلّمأبشكلأ	ساسي.	 
ثانياً:	تنظيمأمسؤوليةأضمانأالجودةأللمؤهالتأوتحويلأعمليةأضمانأالجودةأإلىأنظامأمبنيأعلىأضمانأجودةأ	 

الُمخرجاتأوليسأفقطأالمدخالتأللمؤسساتأالتعليميةأبمختلفأ	نواعها.
ثالثاً:أتنظيمأعمليةأمنحأالمؤهالتأمنأالمؤسساتأالمانحةأللمؤهالتأبحيثأيتمأاعتمادأالمؤهالتأالمرغوبةأ	 

فقطأوعدمأاالعترافأبالمؤهالتأغيرأالمطلوبةأوغيرأمضمونةأالجودة.
رابعاً:أإيجادأآليةألالعترافأبالمؤهالتأالمحصلةأبالخبراتأكبديلأ	وأمكملأللتعليمأالرسمي.	 

ولذلكأفإَنأاإلطارأالوطنيأللمؤهالتأ	صبحأضرورةأقصوىأمنأ	جلأتطويرأالتعليمأفيأالمملكةأوحلأالمشكالتأ
التيأيعانيأمنهاأمنأخاللأإيجادأإطارأمرجعيأمبنيأعلىأتحديدأمستوياتأالتعلّمأوتحديدأمخرجاتأالتعلّمأفيأكلأ
مستوىأبحيثأيعملأكمرجعألجميعأ	نواعأو	صنافأالمؤهالتأالصادرةأعنأجميعأالمؤسساتأالتعليميةأفيأالمملكةأ

ويتمأمنأخاللهأضبطأجودةأالمؤهالتأواعتمادهاأواالعترافأبها.
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ويهدفأاإلطارأالوطنيأللمؤهالتأإلىأماأيلي:
تنظيمأالمؤهالتأالصادرةأعنأمؤسساتأالتعليمأوالتدري	أالمختلفة.	 
ضمانأتوافقأُمخرجاتأالتعلّمأمنأالمؤسساتأالتعليميةأبغضأالنظرأعنأالمؤسسةأالملتحقأبها.	 
تحديدأواضحألمستوياتأالمؤهالتأوُمخرجاتأالتعلّمأللبرامجأالتعليميةأالتيأيتمأتسكينهاأفيأتلكأالمستويات.	 
التعليميةأ	  والقطاعاتأ النظمأ بينأ التكاملأ تعزيزأ فيأ واإلسهامأ األردنأ فيأ التعليمأ خدمةأ تزويدأ عمليةأ تنظيمأ

المختلفة.
االنتقالأمنأالتعليمأالتقليديأإلىأالتعليمأبواسطةأالُمخرجاتأوالتعليمأالمتمحورأحولأالطال	.	 
تشجيعأالتعليمأالمهنيأوالتقنيأللمحافظةأعلىأهرميةأالقوىأالبشريةأورفعأمستوا	أاالجتماعيأمنأخاللأمقارنتهأ	 

بالتعليمأاألكاديميأمنأحيثأالمستوى.
ضمانأتكافؤأمعاييِرأالمؤهالتأبمثيالتهاأفيأمؤسساِتأالتعليمأفيأ	جزاءأ	خرىأمنأالعالم.أ	 
َتزويدأالمؤسساتأالتعليميةأبمعاييرأ	كاديميةأمالئمِةألتصميمأومراجعةأتخطيطأالبرامجأوضمانأالجودةأوذلكأ	 

لمقارنتهِاأواألخذأبها.

وعليهأفانهأُيمكنأاستعمالأاإلطارألماأيلي:
توفيرأمرجعأتسترشدأبهأالمؤسساتأالتعليميةأفيأعملياتأالتخطيطأوالمراجعةأالذاتية.أ. 1
توفيرأمرجعألتعليماتأضمانأالجودةأللمؤسساتأوالبرامجأالتعليمية.. 2
مساعدةأجهاتأالتوظيفأفيأالتعرفأعلىأالمعارفأوالمهاراتأالمتوقعةأمنأالخريجين.. 3
تسهيلأاالعترافأبالمؤهالتأالصادرةأمنأالدولأاألخرى.. 4
تعريفأوتسهيلأاالنتقالأبينأالمؤسساتأالتعليميةأالمحلية.. 5
تعريفأوتسهيلأاالنتقالأبينأمراحلأو	نواعأالتعليمأالمختلفة.. 6
تسهيلأاالعترافأبالمؤهالتألدىأمؤسساتأالمجتمعأالحكوميةأوالخاصةأالمشغلةأللخريجين.. 7
تسهيلأعمليةأالموافقةأعلىأطر	أبرامجأجديدةأفيأمؤسساتأالتعليمأالمختلفة.. 8
االعترافأبالمؤهالتأغيرأالرسميةأ)الخبراتأالعملية،أالدوراتأالتدريبية،أالخ(.. 9
تحديدأمتطلباتأالحدأاألدنىأللمؤهالتأعلىأالمستوىأالوطنيأمنأخاللأنواتجأالتعلّمأالمرتقبةألكلأمؤهل.. 10
األخرىأ. 11 الدولأ اعترافأ يسهلأ مماأ العالميةأ المؤهالتأ معأ األردنيةأ المؤهالتأ لتوافقأ مقياسأ توفيرأ

بالمؤهالتأاألردنية.
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تصميم اإلطار الوطني للمؤهالت   .4
في المملكة األردنية الهاشمية



اإلطار الوطني للمؤهالت22

في المملكة االردنية الهاشمية

لقدأقامتأاللجنةأبتطويرأتصميمألإلطارأالوطنيأللمؤهالتأفيأالمملكةأاألردنيةأالهاشميةأبعدأدراسةأمستفيضةأ
ومسحألجميعأ	نواعأالمؤهالتأالتيأتمنحأفيأالمملكةأوجميعأالمؤسساتأالتعليميةأوبعدأعددأمنأجلساتأالتشاورأمعأ
القطاعاتأالمستهدفة.أوقد	تم	تعريف	المؤهل	)Qualification(	على	أنه:	“الشهادة	مضبوطة	الجودة	والتي	

تمنح	لخريج	برنامج	تعليمي	أو	تدريبي	معين	وله	حد	أدنى	من	ساعات	التعليم	أو	التدريب”.

ويستندأتصميمأاإلطارأالوطنيأللمؤهالتأفيأالمملكةأاالردنيةأالهاشميةأكماأهوأمبينأفيأالشكلأرقمأ)1(أإلىأ
التالية: العناصرأ

المستويات	)Levels(:أوتدلأعلىأمستوىأالتعلّمأمنأحيثأالمستوىأالتعليميأللمعارفأوالمهاراتأوالكفاياتأ. 1
النظامأ بناًءأعلىأرغبةأ اختيارأعددهاأ ويتمأ المعتمدة(أ الساعاتأ 	وأ )السنواتأ التعلّمأ النظرأعنأحجمأ بغضأ
التعليميأفيأتصنيفأمستوياتأالتعلّمأويتمأتحديدأالعناصرأالتاليةأفيأكلأمستوىأالشكلينأرقمأ)2أ	(أو)2أ	(:

	 واصفات	المستويات	)Level Descriptors(:أتعريفأعامأللعناصرأالثالثةأالرئيسةأللتعلّمأفيأكلأأ.
مستوىأوهيأالمعارفأوالمهاراتأوالكفايات.

أنواع	المؤهالت	من	حيث	الطبيعة	)Types of Qualifications(:أوتشملأ	نواعأالتعليمأكالتعليمأب.	
األكاديميأوالمهنيأ)ويشملأكلأمنأالمسمياتأغيرأاألكاديميةأكالتطبيقيأوالتقنيأوالفنيأوالمهني(.

أصناف	المؤهالت	)Classes of Qualifications(:أيتكونأاإلطارأمنأعددأمنأاألصنافأتعتمدأج.	
علىأنسبةأماأيتمأتحقيقهأفيأمؤهلأمعينأمنأواصفاتأالتعلّمأفيأذلكأالمستوىأ)رئيسةأ	وأفرعيةأ	وأتكميليةأ

	وأخاصة(.

		المعاييرأوتتضمنأاآلتي:. 2
معاييرأالدخولأوالتقدمأواالنتقالأللمؤهالت.	 
أمعاييرأاالعترافأبالخبراتأوالتعليمأغيرأالرسمي.	 
معاييرأإدرا	أالمؤسساتأالتعليميةأفيأاإلطار.	 
معاييرأتسكينأالمؤهالتأفيأاإلطار.	 

	تصنيف	المؤسسات:أويتضمنأتصنيفاًأللمؤسساتأالتالية:. 3
	 للتعليم	)Classification of Education Providers(:أهيأأ. المزودة	 المؤسسات	 تصنيف	

المؤسساتأالتيأتقدمأالتعليمأ	وأالتدري	أبكافةأ	نواعهأو	صنافه.

وهيأب.	 )Classification of Awarding Bodies(:أ للمؤهالت	 المانحة	 المؤسسات	 تصنيف	
المؤسساتأالمسؤولةأعنأإصدارأشهادةأالمؤهلأفيأكلأمستوى.

تصنيف	المؤسسات	المسؤولة	عن	ضبط	جودة	البرامج	التعليمية	Classification of Quality( ج.	
(Assurance of Educational Programs: وهيأالمؤسساتأالتيأتتحققأمنأجودةأالبرامجأ

التعليميةأوالتدريبية.

دليل	تصميم	البرامج	التعليمية	وضمان	الجودة. 4
أ دليلأتصميمأُمخرجاتأالتعلّم.	.
دليلأضمانأجودةأالمؤهالت.	.أ
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الشكل	رقم	)1(:	عناصر	اإلطار	الوطني	للمؤهالت.

المستويات

واصفات	المستويات	
المعارف	والمهارات	
والكفايات

	تصنيف	المؤسسات	
المزودة	للتعليم	

معايير	الدخول	والتقدم	
واالنتقال

دليل	تصميم	
مخرجات	التعّلم	

	أصناف	المؤهالت	
رئيسة،	فرعية،	تكميلية

	أنواع	المؤهالت
	)أكاديمي،	غير	أكاديمي(

	تصنيف	المؤسسات	
المانحة	للمؤهالت

	االعتراف	بالخبرات	
والتعليم	غير	الرسمي	

دليل	ضمان	
جودة	المؤهالت

	تصنيف	المؤسسات	
المسؤولة	عن	ضمان	
جودة	البرامج	التعليمية

آلية	ومعايير	إدراج	
المؤسسات	التعليمية	
في	اإلطار	

آلية	ومعايير	تسكين	
المؤهالت	في	اإلطار

		معايير	تصنيف	المؤسسات	
دليل	تصميم	
البرامج	التعليمية

الشكل	رقم	)2	أ(:	تصميم	اإلطار	الوطني	للمؤهالت-المستويات.
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مؤھل ۱۰          مؤھل ۹            مؤھل ۸            مؤھل ۷            مؤھل ٦            مؤھل ٥  

مستوى ۱۰

مستوى ۹
ى ۸

ستو
 ۷م

وى
ست

م

٦ 
وى

ست
مستوى ٥م

مستوى ۳مستوى ٤
مستوى ۲

مستوى ۱

المؤھل الرئیس 
في المستوى

تصنیف المؤسسة المانحة 
للمؤھل الرئیس

تصنیف المؤسسة المسؤولة 
عن ضمان الجودة

المستوى 
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الشكل	رقم	)2	ب(:	تصميم	اإلطار	الوطني	للمؤهالت-األنواع	واألصناف.
۱ 

ھل
مؤ

   
   

   
   

۲ 
ھل

مؤ
   

   
    

  ۳
ھل 

 مؤ
    

     
  مؤھل ٤  

        
مؤھل ۱۰          مؤھل ۹            مؤھل ۸            مؤھل ۷            مؤھل ٦           مؤھل ٥  

مستوى ۱۰

مستوى ۹
ى ۸

ستو
 ۷م

وى
ست

م

٦ 
وى

ست
مستوى ٥م

مستوى ۳مستوى ٤
مستوى ۲

مستوى ۱

انواع  المؤھالت
اكادیمي، مھني

 اصناف المؤھالت
رئیسیة، فرعیة، تكمیلیة

)Levels(	المستويات	أ-	
يتكونأاإلطارأالوطنيأللمؤهالتأفيأالمملكةأاالردنيةأالهاشميةأمنأعشرأمستوياتأكماأهوأمبينأفيأالجدولأرقمأ
)4	(.أولقدأتمأتحديدأهذ	أالمستوياتأبعدأمسحألجميعأ	نواعأالمؤهالتأالموجودةأحالياًأوبعدأنقاشأمطولألماأيج	أ
	نأيكونأعليهأنظامأالمؤهالتأمنأقبلألجنةأاإلطارأبماأيضمنأتسكينأالمؤهالتأالقديمةأوالموجودةأحالياأوالجديدةأ
علىأحدأسواء.أويبينأالجدولأرقمأ)4أ	(أ	مثلةأعلىأالمؤهالتألكلأمنأنوعيأالمؤهالت:أاألكاديميةأوالمهنيةأوالتيأ

يمكنأتسكينهاأفيأمستوياتأاإلطارأمنأ10-1.
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الجدول	)4أ(:	مستويات	المؤهالت	

حجم	المؤهل	الرئيسيالمؤهالت	المشمولة	بالمستوىالمستوى
في	المؤهالت	االكاديمية

حجم	المؤهل	الرئيسي	
في	المؤهالت	المهنية

ويشملأشهاداتأدكتورا	أالفلسفةأوماأيكافئهاأمنأالمؤهالتأ10
المحصلةأبالخبرات.

54أساعةأمعتمدةأ	وأ3 
سنواتأعلىأاألقل

--

ويشملأشهاداتأالماجستيرأبأنواعهاأالمختلفةأوالدبلوماتأ9
العاليةأنوعأ2أوالدوراتأالتدريبيةأالمتخصصةأذاتأالمستوىأ
المكافئألمساقاتأالماجستيرأوماأيكافئأذلكأمنأالمؤهالتأ

المحصلةأبالخبرات.

33أساعةأمعتمدة
	وأسنتانأدراسيتان

33أساعةأمعتمدةأ	وأماأ
يكافئهاأساعاتأتدريبية

ويشملأشهاداتأالدبلومأالعاليأنوعأ1أوالدوراتأالتدريبيةأ8
المتخصصةأذاتأالمستوىأالمكافئألمستوىأمساقاتأالدبلومأ
العاليأوماأيكافئأذلكأمنأالمؤهالتأالمحصلةأبالخبرات.

24أساعةأمعتمدة
 	وأسنةأدراسية

علىأاألقل

24أساعةأمعتمدةأ	وأماأ
يكافئهاأساعاتأتدريبية

ويشملأشهاداتأالبكالوريوسأاألكاديميةأوالدوراتأ7
التدريبيةأالمتخصصةأذاتأالمستوىأالمكافئألمستوىأ
مساقاتأالبكالوريوسأوماأيكافئأذلكأمنأالمؤهالتأ

المحصلةأبالخبرات.

132أساعةأمعتمدةأ
علىأاألقل

	وأ	ربعأسنواتأدراسيةأ
علىأاألقل

132أساعةأمعتمدةأ	وأماأ
يكافئهاأساعاتأتدريبية

ويشملأالشهادةأالجامعيةأالمتوسطةأ)الدبلومأاألكاديميأ6
والتقني(أوالدوراتأالتدريبيةأالمتخصصةأالمكافئةألمساقاتأ
الدبلومأوماأيكافئأذلكأمنأالمؤهالتأالمحصلةأبالخبرات.

72أساعةأمعتمدةأ
)	وأسنتانأدراسيتان(
94أساعةأمعتمدة

)	وأ3أسنواتأدراسية(

72أساعةأمعتمدةأ	وأماأ
يكافئهاأساعاتأتدريبية
94أساعةأمعتمدةأ	وأماأ
يكافئهاأساعاتأتدريبية

ويشملأشهاداتأالدبلومأالفنيأ	وأالتدريبيأ)بدونأاالمتحانأ5
الشامل(أوماأيكافئأذلكأمنأالمؤهالتأالمحصلةأبالخبرات

30أساعةأمعتمدةأ)	وأ
سنةأدراسيةأ	وأتدريبية(

30أساعةأمعتمدةأ	وأماأ
يكافئهاأساعاتأتدريبية

ويشملأشهاداتأالثانويةأالعامةأاألكاديميةأوالمهنيةأوشهادةأ4
دبلومأالمستوىأالمهنيأوماأيكافئأذلكأمنأالمؤهالتأ

المحصلةأبالخبرات.

12أسنةأدراسية

ويشملأشهاداتأالمرحلةأاألساسيةأ)العاشر(أوشهادةأالتدري	أ3
المهنيأمستوىأ2أوماأيكافئأذلكأمنأالمؤهالتأالمحصلةأ

بالخبرات.

1400أساعةأتدريبيةأ10أسنواتأدراسية
علىأاألقل

ويشملأشهاداتأالمرحلةأاألساسيةأ)السادسأاألساسي(أ2
وشهادةأالتدري	أالمهنيأمستوىأ1أوشهادةأمحوأاألميةأوماأ

يكافئأذلكأمنأالمؤهالتأالمحصلةأبالخبرات.

700أساعةأتدريبيةأ4أسنواتأدراسية
علىأاألقل

1 )KG2(ويشملأشهاداتأالمرحلةأماأقبلأالمدرسةأ
والمؤهالتأغيرأالماهرةأوالمحصلةأبالخبرة.

--سنتانأدراسيتان
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وتشيرأالتسمياتأالواردةأفيأالجدولأرقمأ)4أ	(أإلىأالمؤهالتأالمبينةأفيأالجدولأرقمأ)4أ	(.

الجدول	)4	ب(:	مستويات	المؤهالت

الدبلوماتأالفنيةأ	وأالتدريبيةأفيأالتخصصاتأالمهنيةأوالتقنيةأالتيأالأتقلأمدةأالدراسةأفيهاأعنأالدبلومأالفنيأ	وأالتدريبي
سنةأواحدةأوبحدأ	دنىأ30أساعةأمعتمدةأللمؤهالتأالرئيسيةأفيأالمستوىأ5.

الشهادةأالجامعيةأالمتوسطةأ)الدبلوم(أفيأالتخصصاتأاألكاديميةأوالتقنيةأالتيأتكونأمدةأالشهادةأالجامعيةأالمتوسطة
الدراسةأفيهاأللمؤهالتأالرئيسةأسنتانأوبحدأ	دنىأ72أساعةأمعتمدةأفيأالمستوىأ6أويتمأ

تحصيلهاأبالنجا	أفيأاالمتحانأالشامل.

البكالوريوسأاألكاديميأوالتطبيقيأوالمهنيأوالتقنيأالذيأتكونأمدةأالدراسةأفيهأللمؤهالتأالرئيسةأالبكالوريوس
4أسنواتأعلىأاألقلأوبحدأ	دنىأ132أساعةأمعتمدةأفيأالمستوىأ7أوحس	أالتعليماتأالناظمةأ

لمنحأدرجةأالبكالوريوسأفيأالمملكة.

الدبلوماتأالعاليةأالتيأالأتقلأمدةأالدراسةأفيهاأعنأسنةأواحدةأوبحدأ	دنىأ24أساعةأمعتمدةأفيأالدبلومأالعاليأنوعأ1
المستوىأ8.

الدبلوماتأالعاليةأفيأمستوىأدرجةأالماجستيرأالتيأتكونأمدةأالدراسةأفيهاأسنتانأوبمعدلأ24 الدبلومأالعاليأنوعأ2
ساعةأمعتمدةأفيأالمستوىأ9.

)Level Descriptors(	المستويات	واصفات	ب-	
تشملأواصفاتأالمستوىأثالثةأعناصرأرئيسةأهي:أالمعارفأوالمهاراتأوالكفايات.أولقدأتمأاالسترشادأبواصفاتأ
للمؤهالتأ اإليرلنديأ الوطنيأ اإلطارأ وواصفاتأ (NQF-J(أ مشروعأ منأخاللأ تطويرهاأ تمأ التيأ المستوياتأ
وواصفاتأدبلنأوعددأمنأاإلطاراتأالوطنيةأاألوروبيةأفيأتطويرأهذ	أالواصفات.أويوضحأالجدولأرقمأ)5( 
الواصفاتألكلأمستوىأمنأمستوياتأاإلطار.أوكماأهوأمبينأفيأالجدولأفإنأاإلطارأالوطنيأللمؤهالتأفيأالمملكةأ
االردنيةأالهاشميةأيضعأالواصفاتأالعامةأللمستوياتأبماأيشملأالمعارفأوالمهاراتأوالكفاياتألجميعأالمؤهالتأ
بكافةأ	نواعهاأاألكاديميةأوالمهنية.أوعليهأفيج	أ	نأتـقومأالمؤسساتأالتعليميةأوالتدريبيةأبمسؤولياتهاأمنأخاللأ
تطويِرهاألبرامجهاأوإجراءاتأالتقويمألديهاأبالتأكدأمنأاستيفاءأالطلبةألمتطلباتأمستوىأالتعلّمأبغضأالنظرأعنأ
نوعهأوذلكأمنأخاللأربطأُمخرجاتأالبرامجأالتعليميةأبواصفاتأالمستويات.أويج	أ	نأتتضمنأمعاييرأاعتمادأ
البرامجأالتعليميةأوالمؤهالتأالناتجةأمنهاأالتحقَقأمنأمناسبةأُمخرجاتأتلكأالبرامجأالتعليميةألمستوياتأالتعلّم.
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الجدول	)5(:	واصفات	مستويات	اإلطار

المعرفةالمستوى
Knowledge

المهارات
Skills

الكفايات
Competencies

خلقأالمعرفةأالجديدةأعلىأحدودأ	 10
	حدثأماأتوصلألهأالعلمأفيأ

مجالأالدراسةأوعلىأالحدودأبينأ
المجاالتأمنأخاللأالبحثأالعلميأ
النوعيأالمقنعألمنأيراجعهأمنأ

األقران.

إظهارأالقدرةأعلىأتصورأ	 
وتصميمأوتنفيذأوإتقانأمهاراتأ

وطرائقأالبحثأالعلميأمعأ
المعرفةأالتامةأبمفاهيمأالنزاهةأ

العلمية.أ
تحليلأنقديأوتقييمأوتجميعأ	 

األفكارأالجديدةأوالمعقدة.
حلأالمشاكلأالحرجةأفيأالبحثأ	 

و/أ	وأاالبتكارأوتوسيعأوإعادةأ
تعريفأالمعرفةأاإلجرائيةأ
القائمةأ	وأالممارسةأالمهنية.

القدرةأعلىأإظهارأسلطةأمعرفيةأ	 
كبيرة.أ

القدرةأعلىأاالبتكار،أواالستقاللية.	 
االلتزامأالمستمرألتطويرأاألفكارأ	وأ	 

العملياتأالجديدةأعلىأحدودأ	حدثأ
ماأتوصلألهأالعلمأفيأمجالأالدراسةأ
بماأفيأذلكأالبحثأالعلمي،أنشرأنتائجأ

البحوثأعلىأ	قرانهم.أ
نقدأتطبيقأالمعرفةأفيأسياقأمعين.	 
القدرةأعلىأفهمأالقيمأاالجتماعيةأ	 

وإظهارأقدراتأقياديةألتغييرأتلكأالقيم.

المعرفةأالمتخصصةأعلىأحدودأ	 9
	حدثأماأتوصلألهأالعلمأفيأ

مجالأالدراسة.
القدرةأعلىأالتفكيرأالنقديألقضاياأ	 

المعرفةأفيأمجالأالتعلّمأوعلىأ
الواجهةأبينأمختلفأالمجاالت.

المعرفةأالكافيةأباستراتيجياتأ	 
اإلبداع.

إظهارأالقدرةأعلىأتطبيقأ	 
المهاراتأالمتخصصةأفيأحلأ
المشاكلأالمطلوبةأفيأالبحثأ

العلمي.أ
القدرةأعلىأابتكارأمهاراتأجديدة،أ	 

و	دوات،أوإجراءاتأعلىأمستوًىأ
عاٍلأبماأفيأذلكأالمهاراتأ

التكنولوجيةأالجديدةأوالناشئة.أ
القدرةأعلىأدمجأالمعرفةأمنأ	 

مختلفأمجاالتأالتعلّم.

التعاملأمعأالتعقيدأفيأالمسائلأ	 
العلميةأوإدارتهاأوالمبادرةأفيأ
حلها.أصياغةأاألحكام؛أوتحويلأ

الممارساتأالجيدة.
إدارةأسياقاتأالدراسةأالمبهمةأوالتيأ	 

تتطل	أنهجاأاستراتيجياأجديدا.
تقييمأالذاتأوتحملأمسؤوليةأ	 

التعلّمأالذاتي.
تحملأمسؤوليةأعملأالفريق.أ	 
المساهمةأفيأالمعرفةأالمهنية.أ	 
القدرةأعلىأمراجعةأ	داءأالفريق.	 

المعرفةأالمتخصصةأوالمتقدمةأ	 8
فيأمجالأعملأمتخصصأ	وأ
مجالأتعلّمأوعلىأالواجهةأبينأ

مجاالتأالتعلّم.
فهمأشاملألطرائقأخلقأالمعرفةأ	 

	وأالمفاهيمأالعلميةأباستخدامأمدىأ
منأالمصادرأالمتنوعة.

المعرفةأالشاملةأفيأالبحثأ	 
العلميأواالبتكاراتأالحاليةأفيأ

مجالأالعملأ	وأمجالأالدراسةأ	وأ
الممارسةأالمهنية،أو	ثرأذلكأعلىأ

النظريةأوالممارسة.

مهاراتأحلأالمشكالتأفيأ	 
مجالأالتخصصأوإظهارأالقدرةأ
علىأدمجأالمعرفةأمنأمختلفأ

مجاالتأالعملأ	وأمجاالتأالتعلّمأ
لحلأمشاكلأمعقدةأ	وأمجردةأ

وغيرأمعروفةأالحلولأباستقاللية.
االختيارأالنقديأألدواتأالبحثأ	 

واإلستراتيجياتأالمرتبطةأ
بمجالأالعملأ	وأالتعلّم.أ

تحديدأالمصادرأالمناسبةأ	 
للمعلوماتأ	وأالوسائلأالتحليليةأ
فيأالتحقيقاتأالتيأتؤديأإلىأ
استنتاجاتأوحلولأللمشاكل.أ

مهاراتأالتكنولوجياأ	 
واالتصاالتأوالمعلوماتأ

المتقدمةألتقديمأشر	أوأ/أ	وأنقدأ
مسائلأمعقدةأمنأالناحيةأالفنية.

تحملأمسؤوليةأتصميمأوتطويرأ	 
طرائقأمبتكرةأإلدارةأوتقييمأ
األعمالأالمعقدةأوالعملياتأ	وأ

الموارد،أ	وأالتعلّم،أبماأفيأذلكأقيادةأ
وإدارةأالفرقأضمنأاألنشطةأالمهنيةأ

	وأالفنيةأوالعملأبفعاليةأكفرد.أ
تحملأمسؤوليةأالقيادةأواألداءأ	 

االستراتيجيأللفرقأالمهنيةأوللنفسأ
وإدارةأودعمأعمليةأتوجيهأالتطويرأ

المهنيألآلخرين.
القدرةأعلىأالتعبيرأعنأوجهاتأنطرأ	 

عالميةأوتقبلأالمسؤوليةأتجا	أالمجتمعأ
والقيمأالمجتمعيةأوالعالقاتأاالجتماعية.

إدارةأاألنشطةأالمهنيةأالتيأقدأتكونأ	 
فيأبيئةأمعقدة.

تكوينأالعالقاتأمعأاألقرانأمنأ	 
الممارسينأالمؤهلين.أ

القدرةأعلىأالتقييمأالذاتيأوتحملأ	 
المسؤوليةأعنأالممارسةأالمهنيةأفيأ

سياقاتأتعلّمأمعقدةأوغيرأمألوفةأ	حيانا.
القيادةأوالمساهمةأفيأتنفيذأالمعاييرأ	 

األخالقية
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المعرفةالمستوى
Knowledge

المهارات
Skills

الكفايات
Competencies

فهمأمنهجيأللنظرياتأوالمفاهيمأ	 7
والمبادئأوالتعميماتأالمتعلقةأ

بمجالأالتعلّم،أوالتيأبعضهاأعلىأ
حدودأ	حدثأماأتوصلألهأالعلم

إتقانأالمهاراتأواألدواتأ	 
المطلوبةألحلأالمشاكلأالمعقدةأ
فيأمجالأمتخصصأمنأالدراسة

إظهارأالمهاراتأالتخصصيةأ	 
والمفاهيميةأفيأمجالأالدراسة.أ

ممارسةأالتقييمأفيأوظائفأ	 
التخطيطأوالتصميمأوالتقنيةأوأ/أ
	وأالوظائفأاإلشرافيةأالمتعلقةأ

بالمنتجاتأ	وأالخدماتأ	وأالعمليات.أ

إدارةأاألنشطةأوالمشاريع.	 
تحملأالمسؤوليةأعنأاتخاذأالقراراتأ	 

فيأسياقاتأالعملأ	وأالدراسة.
تحملأمسؤوليةأعملأالمجموعاتأ	 

والعملأبفعاليةأبتوجيهأمنأاألقران.
نقلأوتطبيقأالمهاراتأالتشخيصيةأ	 

واإلبداعيةأفيأمجموعةأمنأ
السياقات.

مجالأ	 6 فيأ المتخصصةأ المعرفةأ
واسع.أ

المعرفةأببعضأالمفاهيمأالنظريةأ	 
والتفكيرأالمجردأفيأمجالأالدراسة.

إظهارأمجموعةأشاملةأمنأ	 
المهاراتأواألدواتأالمتخصصة.

تحديدأالحلولأواالستجاباتأ	 
لمشاكلأمألوفةأومحددةأجيداأ

ومتنوعة.
تقييمأواستخدامأالمعلوماتأ	 

لتخطيطأوتطويرأ
اإلستراتيجيات.

العملأفيأمجموعةأمنأالسياقاتأ	 
المتنوعةأوالمحددةأالتيأتنطويأ

علىأ	نشطةأخالقةأوغيرأروتينية؛أ
ونقلأوتطبيقأالمفاهيمأالنظريةأوأ
/أ	وأالمهاراتأالتقنيةأ	وأاإلبداعيةأ

لمجموعةأمنأالسياقات.
ممارسةأاستقالليةأشخصيةأكبيرةأ	 

وغالباأماأتتحملأالمسؤوليةأعنأ
العملأالخاصأوعملأاآلخرينأوأ
/أ	وألتخصيصأالموارد؛أوالشكل،أ
والوظيفةأداخلأمجموعاتأمتعددةأ

معقدةأوغيرأمتجانسة.

المعرفةأالواقعيةأوالداعمةأفيأ	 5
سياقاتأواسعةأداخلأمجالأالعملأ

	وأالدراسة.
معرفةأمبادئأوعملياتأكيفيةأ	 

تطبيقأالمعرفةأالمكتسبةأفيأمجالأ
معينأمنأالعملأ	وأالدراسة.

معرفةأمجموعةأمنأالقضاياأ	 
المتعلقةأبمجالأمعينأمنأالعملأ	وأ
الدراسةأ)بيئية،أاقتصادية،أثقافيةأ

اجتماعية(.

المهاراتأالمعرفيةأالالزمةأ	 
لتطبيقأاألسالي	أواإلجراءاتأ

التشغيلية.
اكتسا	أمجموعةأمنأالمهاراتأ	 

المطلوبةأالختيارأاألدواتأ
والطرقأالمناسبةأوتطبيقهاأفيأ

حلأالمشكالت.
امتالكأالمهاراتأالمطلوبةألتنظيمأ	 

األنشطةأضمنأالمجموعة.
إعدادأتقاريرأموجزةأعنأ	 

النشاطاتأالمنجزة.
استخدامأالتقنياتأالمناسبةأ	 

المرتبطةأفيأمجالأالتخصص.

ممارسةأاإلدارةأالذاتيةأفيأإطارأ	 
المبادئأالتوجيهيةألسياقاتأالعملأ

	وأالدراسةأالتيأعادةأماأتكونأقابلةأ
للتنبؤأبها،أولكنأقابلةأللتغير.أ

اإلشرافأعلىأالعملأالروتينيأ	 
لآلخرين،أوتدري	أالمرؤوسينأ
ورفعأكفاءتهم،أوتحملأمسؤوليةأ
تطبيقأقواعدأاألمنأوالسالمة.أ

تحملأمسؤوليةأاإلدارةأوتطويرأ	داءأ	 
المرؤوسين.

تحملأمسؤوليةأالتعلّمأالذاتيأفيأ	 
بيئةأمنضبطةأوالقدرةأعلىأحلأ

المشكالتأالشائعة.

المعرفةأذاتأالمجالأالواسعأ	 4
والمتنوع.

المعرفةأالعميقةأوالتيأتتضمنأ	 
بعضأالتجريدأالنظري.

مهاراتأعمليةأومعرفيةأمتوسطة.	 
القدرةأعلىأاختيارأحلأمنأ	 

مجموعةأحلولأمعروفهأوتطبيقهاأ
لحلأمشكالتأمعروفةأالحلول.

التصرفأفيأسياقاتأمعروفةأوغيرأ	 
معروفةأالنتائج.

تحملأمسؤوليةأالتعلّمأالذاتيأتحتأ	 
اإلشراف.

تحملأجزءأمنأمسؤوليةأاتساقأ	 
الفهمأالذاتيأوالسلوك.

التصرفأباستقالليةأومسؤوليةأ	 
بشكلأكبير.
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المعرفةالمستوى
Knowledge

المهارات
Skills

الكفايات
Competencies

المعرفةأاألساسيةأذاتأالمجالأ	 3
المتوسطأوالفهمأالوافيأ

لموضوعأمعين.أ
أربطأالمعارفأبسياقاتأمألوفةأ	 

وغيرأمألوفة.

استخدامأمهاراتأعمليةأ	 
ومعرفيةأمحدودةأباستخدامأ

	دواتأمعينه.
القدرةأعلىأاختيارأحلأمنأ	 

مجموعةأمحدودةأمنأالحلولأ
وتطبيقهاألمجموعةأمحدودةأمنأ

المسائلأمعروفةأالنتائج.

التصرفأفيأسياقاتأمحدودةأ	 
ومعروفةأالنتائج.

القدرةأعلىأالتعلّمأالذاتيأفيأبيئةأ	 
محددةأوتحتأاإلشراف.أ

تحملأمسؤوليةأمحدودةأالتساقأ	 
الفهمأالذاتيأوالسلوك.

التصرفأباستقالليةأمحدودةأتحتأ	 
األشرافأوضمنأمجموعاتأمتناسقة.

المعرفةأاألساسيةأذاتأالمجالأ	 2
الضيقأضمنأمستوياتأالمعرفةأ

والفهمأالبسيط.

امتالكأمهاراتأمعرفيةأوعمليةأ	 
بسيطةأومحدودة.أ

القدرةأعلىأتنفيذأالمهامأ	 
الروتينيةأمعأالتوجيهأالواضح.

التصرفأفيأسياقاتأمحدودةأ	 
ومعروفةأالنتائج.أ

التصرفأفيأمدىأمنأاألدوارأ	 
وتحتأاإلشراف.

المبادرةأللتعلمأالذاتيأفيأبيئةأ	 
تعليميةأمنظمةأوتحتأاإلشراف.

البدءأبادراكأاستقالليةأالشخصية.أ	 
القدرةأعلىأترتي	أالمهامأالتعليمية.	 

المعرفةأاألساسيةأالتيأيتمأ	 1
الحصولأعليهاأبالتذكرأوالتعرفأ

منأ	جلأالحياة.

امتالكأمهاراتأعمليةأبسيطةأ	 
وباستعمالأ	دواتأبسيطة.

القدرةأعلىأتنفيذأالعملياتأ	 
األساسيةأالمعروفةأالنتائجأ

باستعمالأالتكرار.أ

التصرفأفيأسياقاتأمحددةأوثابتة.	 
التصرفأفيأ	دوارأمحددة.	 
القدرةأعلىأالوصولأواستعمالأ	 

مصادرأالمعرفةأالمتنوعة.



اإلطار الوطني للمؤهالت30

في المملكة االردنية الهاشمية

)Types of Qualifications(	المؤهالت	أنواع	ج-	
يتمأتقسيمأالمؤهالتأإلىأنوعينأهما:

المؤهالت	األكاديمية:	وهيأالمؤهالتأالتيأتتضمنأُمخرجاتأتعلّمأنظريةأمتركزةأعلىأاكتسا	أالمعارفأ	 
والتيأيمكنأ	نأيتمأصقلهاأبالتدري	أبعدأالتخر	أباإلضافةأإلىأمهاراتأتطبيقيةأمحددةأومهاراتأالتعلّمأالذاتي.

الكفاياتأ	  اكتسا	أ علىأ متركزةأ تطبيقيةأ ُمخرجاتأ علىأ تعتمدأ التيأ المؤهالتأ وهيأ المهنية:	 المؤهالت	
والمهاراتأالتطبيقيةأفيأمجاالتأمهنيةأمختلفةأوالتيأتتضمنأُمخرجاتأتعلّمأتطبيقيةأباإلضافةأإلىأمهاراتأ

الذاتي. التعلّمأ ومهاراتأ محددةأ نظريةأ

ويعتمدأالفرقأبينأالنوعينأعلىأكميةأالتركيزأفيأالدراسةأعلىأكلأمنأالمعرفةأوالمهاراتأوالكفاياتأحيثأتعتمدأ
البرامجأاألكاديميةأإلىأحدأكبيرأعلىأالمعرفةأوالبحثأفيأمجالأالدراسة،أومهاراتأتطبيقأالمعرفةأفيأالبحِثأ
تحددهاأ التيأ الكفاياتأ كبيرأعلىأ بشكلأ والفنيةأ المهنيةأ والتدري	أ التعليمأ برامجأ تعتمدأ بينماأ المهنيةأ والممارسِةأ
المتطلباتأالوظيفيةألحرفأ	وأمهنأمعينة.أإالأ	نأهناكأجوان	أتشابهأكبيرةأبينأالنوعين،أففيأكالأالنوعينأيركزأ
التعليمأعلىأتنميةأقدراتأالطلبةأعلىأالتفكيرأوحلأالمشكالت،أوكذلكأتنميةأصفاتهمأالشخصيةأالمتعلقةأبتحملأ

المسؤوليةأواألخالقأوالقدرةأعلىأالتعلّمأالمستمر.أ

لديهاأ التعليمأ و	نواعأ األردنأ فيأ للمؤهالتأ المانحةأ التعليميةأ للمؤسساتأ تصنيٍفأ بناءأعلىأ التقسيمأ هذاأ تمأ وقدأ
والجهاتأالمشغلةألحامليأهذ	أالمؤهالتأوكذلكأالحاجةأإلىأتوفيرأالتخصصيةأللمؤسساتأالتعليميةأبماأيضمنأ

عنها.أ الصادرةأ والمؤهالتأ التعليمأ جودةأ
وبسب	أ	وجهأالتشابهأبينأالنوعينأوالتداخلأبينأمستوياتأالمؤهالتأاألكاديميةأوغيرأاألكاديميةأفإنناأنجدأ	نأهناكأ
مسمياتأمتشابهةأمستخدمةألكلأمنأالنوعين.أوبالتاليأفمنأالضروريأتمييزأالنوعينأعنأبعضهماأفيأالمسمىأوفيأ
طبيعةأُمخرجاتأالتعلّمأللبرامجأالتعليميةأالخاصةأبكلأمنأالنوعينأتبينأالفروقأبينهماأوذلكألحاجةأالمجتمعأللتعرفأ
بشكلأدقيقأعلىأماأتعلمهأالخريجونأوماأيستطيعونأالقيامأبه.أولتوضيحأهذاأالفرق،أفينبغيأ	نأيضاَفأإلىأمسمياِتأ
المؤهالتأالمستخدمةأفيأالتدري	أالمهنيأ	وأالفنيأالقطاُعأالفنيأالذيأتـقّدمأفيه.أوللتأكدأمنأ	نأالفرقأبينأالتعليمأالمهنيأ
واألكاديميأقدأروعيأفيأمسمياتأالمؤهالت،أفإنهأالأينبغيأاستخدامأكلمةأ“أفنّي”أ	وأ“مهني”أ	وأ“تطبيقي”أفيأمسمياتأ
مؤهالتأالتعليمأاألكاديمية.أعلىأ	نأتحديدأمستوىأالمؤهالتأالأيرتبطأبنوعأالمؤهلأوإنماأبمستوىأالتعلّمأومستوىأكلأمنأ
المعارفأوالمهاراتأوالكفاياتأوبالتاليأفيج	أ	نأيتمأإيجادأمقارنهأبينأمستوياتأالتعلّمأفيأكالأالنوعينأمنأالمؤهالت.أ

)Classes of Qualifications(	المؤهالت	أصناف	د-	
يتمأتقسيمأالمؤهالتأالوطنيةأاألردنيةأمنأحيثأالحجمأإلىأاألصنافأاآلتية:

المؤهالت	الرئيسية:أوتتضمنأالمؤهالتأالممنوحةأمنأقبلأمؤسساتأالتعليمأالمدرسيأوالتعليمأالمهنيأوالتعليمأ	 
التعلّمأالمرتبطةأ العاليأالمعتمدةأبفروعهماأاألكاديميةأوالمهنيةأوالتيأتحققأمجموعةأمعتمدةأمنأُمخرجاتأ

بواصفاتأالمستوىأالتيأتسكنأفيه.
المؤهالت	الفرعية:أوتتضمنأالمؤهالتأالممنوحةأمنأقبلأمؤسساتأالتعليمأالمدرسيأوالتعليمأالمهنيأوالتعليمأ	 

العاليأالمعتمدةأبنوعيهماأاألكاديميأوالمهنيأوالتيأتحققأجزءأمنأمجموعةأُمخرجاتأالتعلّمأالمعتمدةأللمؤهالتأ
الرئيسيةأضمنأالمستوىأالذيأتسكنهأتلكأالمؤهالتأالرئيسة.

المؤهالت	التكميلية:أوتتضمنأالمؤهالتأالممنوحةأمنأقبلأمؤسساتأالتعليمأالمدرسيأوالتعليمأالمهنيأوالتعليمأ	 
العاليأالمعتمدةأبنوعيهأاألكاديميأوالمهنيأومؤسساتأالتدري	أالخاصةأوالمؤسساتأاألجنبيةأالمانحةأللشهاداتأ
الفنيةأواألكاديميةأالتيأتحققأمجموعةأُمخرجاتأتعلّمأإضافيةألتلكأالمخرجاتأالتيأتوفرهاأالمؤهالتأالرئيسةأ
ضمنأالمستوىأالذيأتسكنهأتلكأالمؤهالتأالرئيسيةأبحيثأيشترطأالحصولأعلىأالمؤهلأالرئيسيأالعتمادها.
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المهنيأ	  والتعليمأ المدرسيأ التعليمأ مؤسساتأ قبلأ منأ الممنوحةأ المؤهالتأ وتتضمنأ الخاصة:أ المؤهالت	
المانحةأ األجنبيةأ والمؤسساتأ الخاصةأ التدري	أ ومؤسساتأ والمهنيأ األكاديميأ بنوعيهأ العاليأ والتعليمأ
للشهاداتأالتيأتحققأمجموعةأُمخرجاتأتعلّمأمتخصصةأولهاأ	هدافأتعلمأخاصةأضمنأالمستوىأالذيأ

الرئيسة. المؤهالتأ تلكأ تسكنهأ

	ه-	تصنيف	المؤسسات	المزودة	للتعليم	والتدريب
المؤسساتأ الشكلينأرقميأ)4(أوأ)5(أوهيأ المبينةأفيأ إلىأاألصنافأ للتعليمأ المزودةأ المؤسساتأ يتمأتصنيفأ

والخاصة.أ الحكوميةأ المهنيأ والتدري	أ التعليمأ ومؤسساتأ والجامعات،أ كالمدارسأ األكاديمية:أ

الشكل	رقم	)4(:	تصنيف	المؤسسات	المزودة	للتعليم

مؤسسات	التعليم	المهنيمؤسسات	التعليم	األكاديمي

مؤسساتأرياضأاألطفال	 
المدارسأالحكوميةأوالخاصة	 
المدارسأالدولية	 
كلياتأالمجتمعأالحكوميةأوالخاصة	 
الجامعات	 
الكلياتأالجامعية	 

المدارسأالمهنيةأالحكوميةأوالخاصة	 
مؤسسةأالتدري	أالمهني	 
الشركةأالوطنيةأللتشغيلأوالتدري		 
كلياتأالمجتمعأالتابعةألجامعةأالبلقاءأالتطبيقيةأ	 
كلياتأالمجتمعأالتقنيةأالخاصة	 
الكلياتأالتابعةأللوزاراتأوالقواتأالمسلحة	 
الجامعاتأالتقنية	 
المستشفياتأالتعليمية	 
معاهدأالتدري		 
النقاباتأالمهنية	 
الكلياتأالجامعية	 

الشكل	رقم	)5(:	تصنيف	المؤسسات	المزودة	للتعليم
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الجامعات التقنیةالمستشفیات التعلیمیةكلیات المجتمع

الجامعاتمؤسسات ومعاھد التدریب المھنيالمدارس
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	و-	تصنيف	المؤسسات	المانحة	للمؤهالت
تعرفأالمؤسساتأالمانحةأللمؤهالتأبأنهاأتلكأالمؤسساتأالقادرةأعلىأإصدارأشهاداتأالمؤهالتأفيأكلأمستوىأ
سواءأمؤهالتأالتعليمأالمدرسيأ	وأالتعليمأالعاليأاوأالتدري	أالمهنيأاوأالمجلسأالطبيأاألردنيأاوأمعاهدأومراكزأ

التدري	أاوأالنقاباتأالمهنيةأوغيرهاأحس	أالشكلأرقمأ)6(.

تصميم	اإلطار:المؤسسات	المانحة	للمؤهالت
Awarding Bodies

الشكل	رقم	)٦(:	تصنيف	المؤسسات	المانحة	للمؤهالت
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جامعة البلقاء التطبیقیةالمجلس الطبي االردنيادارة اإلطار الوطني

الجامعاتمؤسسات ومعاھد التدریب المھنيوزارة التربیة والتعلیم

	ز-	تصنيف	المؤسسات	المسؤولة	عن	ضمان	جودة	البرامج	التعليمية
تتوزعأمسؤوليةأضمانأجودةأالمؤهالتأبمختلفأمستوياتهاأعلىأالمؤسساتأالمبينةأفيأالجدولأرقمأ)6(أوالشكلأ
رقمأ)5(.أوتقومأهذ	أالمؤسساتأبتضمينأمعاييرأاإلطارأالوطنيأللمؤهالتأفيأعملياتأاالعتمادأوضمانأالجودةأ

التيأتنفذهاأللبرامجأالتعليميةأالتيأتقومأباإلشرافأعلىأضمانأجودتها.أ
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الجدول	)٦(:	المؤسسات	المسؤولة	عن	ضمان	جودة	البرامج	التعليمية

12345٦78٩1٠المسؤولياتضمان	الجودة

هيئةأاعتمادأمؤسساتأ
التعليمأالعاليأوضمانأ

جودتهاأ

اعتمادأوضبطأجودةأالبرامجأ
األكاديميةأوالتقنية

XXXXX

هيئةأتنميةأوتطويرأ
المهاراتأالمهنيةأ

والتقنية

اعتمادأوضبطأجودةأالبرامجأالفنيةأ
والتيأيتمأتزويدهاأللمتعلمينأمنأ
خاللأمؤسساتأالتدري	أالمهنيأ

والمؤسساتأالخاصة

XXXX

اعتمادأوضبطأجودةأبرامجأالتعليمأوزارةأالتربيةأوالتعليم
المدرسيأالعامأوالخاص

XXXX

الشكل	رقم	)7(:	المؤسسات	المسؤولة	عن	ضمان	جودة	البرامج	التعليمية	
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مركز االعتماد وضبط الجودةوزارة التربیة والتعلیم
للتعلیم والتدریب المھني

ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم
العالي وضمان جودتھا

	ح-	معايير	الدخول	للمؤهالت	واالنتقال
يتمأاستخدامأالتعريفاتأاآلتية:

الدخول	للمؤهل	)Access(:أهيأمتطلباتأالقبولأفيأالبرنامجأالتعليميأالذيأيقودأإلىأالمؤهلأوالتيأيتمأ	 
تحديدهاأبناًءأعلىأُمخرجاتأالتعلّمأفيأالمرحلةأالسابقة.

التقدم	)Progression(:أهيأمتطلباتأالتقدمأفيأالبرنامجأالتعليميأالذيأيقودأإلىأالمؤهلأإلىأالمرحلةأ	 
الالحقةأوالتيأيتمأتحديدهاأبناًءأعلىأُمخرجاتأالتعلّمأفيأالمرحلةأالحالية.

االنتقال	)Transfer(: هيأمتطلباتأاالنتقالأبينأ	نواعأالتعليمأالتيأتقودأإلىأمؤهالتأفيأمستوياتأمعينة.	 
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التطبيق  .٥



اإلطار الوطني للمؤهالت36

في المملكة االردنية الهاشمية

	أ-	تسكين	المؤهالت
تقومأإدارةأاإلطارأبوضعأسياساتأوإجراءاتألتسكينأالمؤهالتأفيأاإلطارأترتكزأإلىأماأيلي:

تتقدمأالمؤسساتأالتعليميةأبطلباتألتسكينأمؤهالتأخريجيهاأفيأاإلطار.	 
يتمأفحصأمطابقةأُمخرجاتأالتعلّمأمعأواصفاتأالمستوىأالمرادأتسكينأالمؤهلأبه.	 
يتمأإعطاءأالبرنامجأالتعليميأهويةأاإلطارأالمبينةأفيأالجدولأرقمأ)7(أوالتيأتحتويأعلىأمعلوماتأالمؤهلأ	 

وموقعهأفيأاإلطار.
يتمأإعطاءأالمؤهلأرمزأيتمأتطوير	أمنأقبلأإدارةأاإلطارأيدلأعلىأمستوىأالمؤهل،أونوعأالمؤهل،أومجالأ	 

التعلّم،أوصنفأالمؤهل،أوالمؤسسةأالمانحة.أ

وحتىأيتسنىأتسكينأالمؤهالتأفيأاإلطارأالوطنيأللمؤهالتأفيأالمملكةأاالردنيةأالهاشميةأفيج	أ	نأتكون:
صادرةأمنأإحدىأالمؤسساتأالتعليميةأالمناسبةألطبيعةأالمؤهلأوالمدرجةأفيأاإلطارأ)كمثالأوزارةأالتربيةأ. 1

والتعليم،أالجامعات،أمؤسسةأالتدري	أالمهني(.
ساعاتأ. 2 منأعشرأ ويتألفأ التعليميةأ البرامجأ تصميمأ معاييرأ يستوفيأ تدريبيأ 	وأ تعليميأ برنامجأ عنأ ناتجةأ

األقل. يكافئهاأعلىأ ماأ 	وأ تدريبيةأ 	وأ تدريسيةأ
مستوفيةألمعاييرأتصميمأالمؤهالت.. 3
تستخدمأمسمياتأالمؤهالتأالتيأتصفأبوضو	أودقةأالقطاَعأالتعليمي،أومستوىأالتأهيل،أومجالأالدراسةأ	وأ. 4

التخصصأومسمىأالمؤهلأعندأترخيصأالبرنامجأالتعليميأ	وأالتدريبي.
توفرأالحدأاألدنىأمنأالساعاتأالمعتمدةأالمطلوبةأللمؤهلأالمقصود.. 5
توفرأنواتجأالتعلّمأالمحددةأبشكلأمناس	أفيأكلأمجالأمنأمجاالتأالتعلّمأ)المعرفة،أوالمهارات،أوالكفايات(.. 6
توفرأالدليلأعلىأ	نأالمستوياتأ)المعايير(أالمطلوبةألنواتجأالتعلّمأللمؤهلأالمطلو	أقدأتحققتأفيأكلأواحدأ. 7

منأتلكأالمجاالت.

ويتمأالتحققأمنأالمؤهالتأباستخدامأالمعاييرأاآلتية:
الحاجاتأوالمبرراتألطر	أالمؤهل.. 1
توافقأالمؤهلأمعأُمتطلباتأاإلطار.أ. 2
تصميمأومحتوىأالمؤهل.. 3
مالءمةأالتقييمأواالمتحانات.. 4
مالءمةأمستوىأالمؤهلأوعددأالساعاتأالمعتمدة.. 5

وعندأصدورأقرارأتسكينأالمؤهلأفتقومأإدارةأاإلطارأبإصدارأهويةأاإلطارأوكماأهوأمبينأفيأالجدولأرقمأ)7(. 
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الجدول	)7(:	هوية	المؤهالت	المسكنة	في	اإلطار

اسمأالمؤهل

المؤسسةأالمانحةأللمؤهل

نوعأالمؤهل

صنفأالمؤهل

المستوىأفيأاإلطار

الغايةأمنأالمؤهلأ)مجاالتأالعمل(

الساعاتأالمعتمدة

مجالأالتعلّم

ُمخرجاتأالتعلّم

ُمتطلباتأالحصولأعلىأالمؤهل

ُمتطلباتأالقبولأفيأالمؤهل

المؤهلأالذيأُيمكنأالتقدمأإليه

نظامأالعالماتأوالتقييم

الوثائقأالمساندةألالعترافأبالمؤهل

	ب-	إدراج	المؤسسات	التعليمية	في	اإلطار
تقومأإدارةأاإلطارأبوضعأسياساتأومعاييرأوإجراءاتأاإلدرا	أالمؤسسيأترتكزأإلىأماأيلي:

معاييرأالقبولأوااللتحاقأبالبرامجأالتعليميةأواالنتقالأبينأمساراتأالتعلّم.. 1
تصميمأالبرامجأالتعليميةأالتيأتؤديأللمؤهالتأومراجعتها.. 2
تصميمأالتقييمأومعادلةأالنتائج.. 3
إصدارأالشهاداتأوتوثيقها.. 4
تحسينأالجودةأالمستمر.. 5

	ج-	االعتراف	بالمؤهالت	األجنبية
مستوياتأ إلىأ بالنسبةأ األجنبيةأ بالمؤهالتأ لالعترافأ وإجراءاتأ ومعاييرأ سياساتأ بوضعأ اإلطارأ إدارةأ تقومأ

و	نواعها. المؤهالتأ وتصنيفأ اإلطارأ

	د-	مستويات	اإلطار	القطاعية
تقومأإدارةأاإلطارأبوضعأواصفاتأفرعيةأمبنيةأعلىأواصفاتأاإلطارأالعامةألكلأنوعأمنأ	نواعأالتعليمأ)األكاديميأ
والمهني(أ	وألمجاالتأالتعلّمأالمختلفةأ)القطاعأالطبي،أالقطاعأالهندسي،أالعلوم،أالعلومأالتربوية،أالعلومأاإلنسانية(أ
آخذةأبعينأاالعتبارأالتصنيفأالمعياريأاألردنيأللتعلّمأالمبينأفيأالجدولأرقمأ)8أ	(أوالتصنيفأالمعياريأاألردنيأ

للمستوياتأالمهنيةأالمبينأفيأالجدولأرقمأ)8أ	(أليتمأاستعمالهاأفيأتسكينأالمؤهالت.
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في المملكة االردنية الهاشمية

الجدول	)8	أ(:	التصنيف	المعياري	األردني	للتعليم

المجموعة	التعليميةتسلسل

العامة1.

التربية2.

الدراساتأاإلنسانيةأوالفنون3.

العلومأاالجتماعيةأوالتجاريةأوالقانون4.

العلومأوالرياضياتأوالحوسبة5.

الهندسةأوالتصنيعأواإلنشاءات6.

الزراعةأوالبيطرة7.

الصحةأوالخدماتأاالجتماعية8.

الخدمات9.

الجدول	)8	ب(:	التصنيف	المعياري	األردني	للمستويات	المهنية

المجموعة	التعليميةتسلسل

االختصاصي1.

الفني2.

المهني3.

الماهر4.

محددأالمهارات5.

)Recognition of Prior Learning(	السابق	بالتعّلم	االعتراف	ه-	
االعترافأبالمؤهالتأالسابقة:أهوأالعمليةأالتيأيتمأمنأخاللهاأالتعرفأعلىأالتعلّمأالسابقأوتقييمهأواالعترافأبهاأ
يمكنأاألفرادأمنأالبناءأعلىأالتعلّمأالسابقأواالعترافأبهألغاياتأاالستمرارأبالتعليم.أو	نأمفهومأ-التعلّمأالسابق-أهوأ
التعلّمأالذيأتمأالحصولأعليهأمنأخاللأمؤسسةأتعليميةأ	وأتدريبيةأ	وأمنأخاللأطرقأرسميةأ	وأغيرأرسميةأولكنأ

ليسأبالضرورةأ	نأيكونأقدأتمأتقييمهأ	وأقياسه.
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تقومأإدارةأاإلطارأبوضعأسياساتأوإجراءاتأاالعترافأبالتعلّمأالسابقأترتكزأإلىأآليةأمحددةألالعترافأبالمؤهالتأ
التيأيتمأتحصيلهاأبطرقأالتعلّمأغيرأالرسميةأباستعمالأالمبادئأاآلتية:

والقدراتأ	  والمهاراتأ المعرفةأ تقييمأ يشملأ بماأ وذلكأ الرسميأ غيرأ المؤهلأ مستوىأ تحديدأ يتمأ المستوى:أ
التالية: اآللياتأ خاللأ منأ لهأ المعادلةأ المطلو	أ للمستوىأ التعلّمأ واصفاتأ معأ بالمقارنةأ

أ امتحاناتأشفهيةأوكتابيةأوعملية.-
أ تقييمأ	داءأالعملأفيأبيئةأعملأتحاكيأالواقعأالحقيقي.-
أ امتحاناتأتعتمدأعلىأإنجازأتحديات.-
أ تقييمأ	يأوثائقأمقدمةأمنأصاح	أالطل	أوذاتأعالقةأبمخرجاتأالتعلّمأللمؤهل.أمثالً:أتقارير،أمشاريع،أ-

شهاداتأخطيةأمنأ	شخاصأآخرين،أمقاالتأمنشورة.
ُمطابقةأ	  علىأ بناًءأ خاص(أ تكميلي،أ فرعي،أ )رئيسي،أ الرسميأ غيرأ المؤهلأ صنفأ تحديدأ يتمأ الصنف:أ

ُمخرجاتأالتعلّمأمعأواصفاتأالمستوىأوتقديرأعددأالساعاتأالمعتمدةأوتقييمأ	يأوثائقأمقدمةأمنأصاح	أ
الطل	أوذاتأعالقةأبُمخرجاتأالتعلّمأللمؤهلأالمطلو	أمثل:أتقارير،أمشاريع،أشهاداتأخطيةأمنأ	شخاصأ

آخرين،أمقاالتأمنشورة.
النوع:أيتمأتحديدأنوعأالمؤهلأ)	كاديميأ	وأمهني(أبناًءأعلىأطبيعةأالتعليمأالسابقأوسياقه.	 

ويقتر	ألتحقيقأهذاأالغرضأتشكيلألجانأمشتركةأحس	أماأيلزمألكلأتخصصأوتضمأمندوبينأعنأكافةأاألطرافأ
ذاتأالعالقةأومنأذويأالمؤهالتأوالخبرةأالمتخصصةأوالكفاءةأمثل:أ

	صحا	أالعمل/أغرفأالصناعةأوغرفأالتجارةأحس	أالتخصص.	 
العمال/أالنقاباتأالعماليةأوالمهنيةأحس	أالتخصص.	 
المؤسساتأالمزودةأللتدري	أوالتعليمأالمهنيأوالتقني.	 
الجهاتأالحكوميةأذاتأالعالقة/أوزارةأالعمل،أديوانأالخدمةأالمدنية.	 

وتقومأهذ	أاللجانأبتحضيرأوإعدادأاالمتحاناتأالشفهيةأوالخطيةأوالعمليةأللتقييمأبماأيتناس	أمعأطبيعةأالتخصصأ
والمستوى،أومنأثمأإجراءأاالمتحاناتأوتقديمأالنتائجأوالتوصياتأذاتأالعالقةأحولأمعادلةأالخبراتأوالتعليمأ

غيرأالرسمي.

	و-	دليل	تصميم	البرامج	التعليمية
تقومأإدارةأاإلطارأبإعدادأدليلأتصميمأالبرامجأالتعليميةأونشرهاألمؤسساتأالتعليمأوالتدري	أفيأالمملكةألالسترشادأ

بهاأفيأتصميمأالبرامجأالتعليميةأوالتدريبية،أوتشملأماأيلي:
دليلأالخطواتأواإلجراءاتأالالزمةأالستحداثأالبرامجأالتعليميةأوالتدريبية.	 
دليلأتصميمأُمخرجاتأالتعلّمأللبرامجأالتعليميةأوالتدريبيةأبماأيتالءمأمعأمستوياتأاإلطار.	 

	ز-	دليل	ضمان	الجودة
تقومأإدارةأاإلطارأبإعدادأدليلأضمانأالجودةأللمؤهالتأتسترشدأبهأكلأمنأهيئاتأضمانأالجودةأوالمؤسساتأ

التعليميةأفيأالمملكةأفيأتطويرأوتنفيذأإجراءاتهاأالعتمادأوضمانأجودةأالبرامجأالتعليميةأفيأالمملكة.
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٦- الخطة االستراتيجية لتطبيق اإلطار الوطني 
للمؤهالت في المملكة االردنية الهاشمية 

لألعوام 2٠23-2٠1٩
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في المملكة االردنية الهاشمية

المقدمة
لقدأتمأإعدادأالخطةأاالستراتيجيةألتطبيقأاإلطارأالوطنيأللمؤهالتأفيأالمملكةأاالردنيةأالهاشميةأمنأقبلأاللجنةأ
تاريخأ )515/5/1(أ رقمأ جودتهاأ وضمانأ العاليأ التعليمأ مؤسساتأ اعتمادأ هيئةأ رئيسأ كتا	أ بموج	أ المشكلةأ
السادةأ االعتماد،أوعضويةأكلأمنأ لشؤونأ الرئيسأ العنبرأمساعدأ الدكتورأزيدأ األستاذأ برئاسةأ 2019/2/26،أ

	سماؤهم: اآلتيةأ اللجنةأ 	عضاءأ
األستاذأالدكتورأماجدأ	بوأجابرأ–أالجامعةأاألردنية.أ	 
األستاذأالدكتورأخالدأغرايبةأ–أجامعةأاليرموك.	 
االستاذأالدكتورأموسىأالحبي	أ–أجامعةأالحسينأالتقنية.	 
ممثلأالكلياتأالجامعيهأ:أالدكتورأ	يمنأمقابلةأ–أكليةألومينوسأالجامعيةأالتقنية.	 
ممثلأوزارةأالتربيةأوالتعليم:أالدكتورأرائدأعليو	أ	 
ممثلأالمجلسأالثقافيأالبريطانيأوأGIZأ:السيدةأنادرةأالبخيت	 
ممثلأوزارةأالعمل:أالسيدأعمادأملكاوي	 
امينأسرأاللجنة:أالدكتورأتحسينأحجماتأ	 

الرؤية	
“منظومةأوطنيةأللمؤهالتأترقىأإلىأالتنافسيةأالعالمية”.

الرسالة	
وتوفيرأمرجعيةأ وتطبيقها،أ الوطنيأ المستوىأ المؤهالتأعلىأ لمستوياتأوجودةأ معاييرأشفافةأوموحدةأ “وضعأ
لتصميمأبرامجأالتعليمأوالتدري	أوضمانأجودتها،أومقارنةأالمؤهالتأالوطنيةأمعأالمؤهالتأالعالمية،أوتشجيعأ
مبد	أالتعلّمأمدىأالحياة،أوتعزيزأدورأالمنظومةأالوطنيةأللمؤهالتأفيأتحقيقأالتطويرأالنوعيألُمخرجاتأالتعلّم،أ
واالعترافأبالمؤهالتأالسابقة،أوتمكينأفرصأالتقدمأواالنتقالأبينأقطاعاتأالتعليمأوالتدري	أوالتوظيف،أبماأُيلبيأ

احتياجاتأسوقأالعملأويتوافقأمعأاإلستراتيجيةأالوطنيةألتنميةأالمواردأالبشرية”.

القيم
التشاركية،أ الفريق،أاالعترافأباآلخر،أ الثقة،أاالحترام،أورو	أ التميز،أالشفافية،أاإلبداع،أاالبتكار،أالمسؤولية،أ

األثر. إحداثأ

1.	بيئة	تنظيمية	إلدارة	اإلطار	الوطني	للمؤهالت	وتطبيقه.

الُمخرجات:
1-1أوحدةأمتكاملةأإلدارةأاإلطارأالوطنيأللمؤهالتأوتطبيقه.

النشاطات:	
وضعأهيكلأتنظيميأوتحديدأاألدوارأوالمسؤولياتأللقائمينأعلىأإدارةأاإلطار.أ	 
تعيينأالكوادرأاإلداريةأوالفنيةأالمؤهلةألتنفيذأاإلطار.أ	 
تطويرأالتعليماتأاإلداريةأوالماليةألتنفيذأاإلطارأواعتمادها.	 
تطويرأنظامأمحوس	ألتنفيذأعملياتأاإلطار.	 
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2.	معايير	موحدة	للمؤهالت	وتطويرها	لقطاعي	التعليم	والتدريب.

الُمخرجات:	
2-1أواصفاتأعامةأوفرعيةألكافةأمستوياتأالمؤهالتأبأنواعها،أوتعليماتأتصنيفأالجهاتأالمانحةأوتصنيفأ
معأ بالشراكةأ ومعتمدةأ معدةأ واالنتقالأ والتقدمأ الدخولأ و	سسأ السابقة،أ بالمؤهالتأ واالعترافأ المؤهالتأ

المعنيين.أ والشركاءأ الخاصأ القطاعأ

النشاطات:	
تشكيلأاللجانأالفنيةألمراجعةأالواصفاتأالعامةأوإعدادأالواصفاتأالفرعيةأواعتمادها.أ	 
تشكيلأاللجانأإلعدادأوتطويرأتعليماتأتصنيفأالجهاتأالمانحةأللمؤهالتأواعتمادها.	 
تشكيلأاللجانأإلعدادأتعليماتأتصنيفأالمؤهالتأللتعليمأوالتدري	أواعتمادها.	 
تشكيلأاللجانأإلعدادأتعليماتألالعترافأبالمؤهالتأالسابقةأوالتعليمأغيرأالرسمي.أ	 
تشكيلأاللجانأإلعدادأمعاييرأو	سسأالدخولأوالتقدمأواالنتقالأللمؤهالت.	 
تشكيلأاللجانأإلعدادأمعاييرأالقبولأو	سسأاالعترافأبالتعليمأوالخبراتأالسابقة.	 

المملكة	 للمؤهالت	في	 الوطني	 المؤهالت	في	اإلطار	 المؤسسات	وتسكين	 3.	أسس	وتعليمات	موحدة	إلدراج	
الهاشمية.	 االردنية	

الُمخرجات:
معاييرأإدرا	أالمؤسساتأالتعليميةأوتسكينأالمؤهالتأفيأاإلطارأالوطنيأللمؤهالت،أومعاييرأإسنادأالمؤهالتأ 3-1أ

األجنبيةأمعدةأومعتمدةأبالشراكةأمعأمؤسساتأالقطاعأالخاصأوالجهاتأالمعنية.

النشاطات:	
تشكيلأاللجانأإلعدادأاألسسأوالمعاييرأإلدرا	أالمؤسساتأفيأاإلطارأواعتمادها.	 
تشكيلأاللجانأإلعدادأمعاييرأتسكينأالمؤهالتأفيأاإلطارأواعتمادها.أ	 
تشكيلأاللجانأإلعدادأوتطويرأمعاييرأإسنادأالمؤهالتأفيأاإلطارأواعتمادها.	 

4.	مرجعية	موحدة	ألنظمة	الجودة	والمؤسسات	المانحة	للمؤهالت.

الُمخرجات:
4-1أتعليماتأمعدةأومعتمدةأتوضحأالعالقةأبينأمختلفأالجهاتأالمختصةأبضمانأجودةأالتعليمأوجودةأعملياتأاإلطار.

4-2أ	سسأاختيارأالمقيميينأواعتمادهمأوذلكأبالشراكةأمعأالجهاتأالمعنيةأوالقطاعأالخاص.أ

النشاطات:
تشكيلأاللجانأإلعدادأتعليماتأتصنفأوتوضحأالعالقةأبينأمختلفأالجهاتأالمختصةأبضمانأجودةأالتعليمأ	 

واعتمادها. والتدري	أ
تشكيلأاللجانألوضعأمعاييرأضمانأجودةأعملياتأاإلطارأومتابعتهأ)إدرا	أالمؤسسات،أوتسكينأالمؤهالت،أ	 

وإصدارأالشهادات...(.
تشكيلأاللجانأإلعدادأوتطويرأ	سسأومعاييرألترخيصأالُخبراءأفيأالتعليمأالعاليأوالعامأوالتقنيأوالمهني.	 
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5.	التطبيق	التجريبي	لعمليات	اإلطار	الوطني	للمؤهالت.

الُمخرجات:
5-1أالتطبيقأالتجريبيألعملياتأاإلطارأالوطنيأللمؤهالت

النشاطات:
تطويرأتعليماتأومعاييرأتجريبيةألإلدرا	أالمؤسسيأوتسكينأالمؤهالت.	 
تطبيقأالتعليماتأوالمعاييرأعلىأعيناتأمنأمستوياتأوقطاعاتأمختلفة.	 

٦.	قاعدة	بيانات	وطنية	شاملة	لجميع	المؤهالت	المعتمدة	والمعترف	بها.

الُمخرجات:
6-1أقاعدةأبياناتأللمؤهالتأوالمؤسساتأالمانحةأللمؤهالتأمرتبطةأمعأغيرهاأمنأ	نظمةأالمواردأالبشريةأفيأ

القطاعينأالعامأوالخاصأومؤسساتأالمجتمعأالمدني.أ

النشاطات:	
إعدادأالبنيةأالتحتيةأوالتجهيزاتألقاعدةأالبيانات.أ	 
ومؤسساتأ	  والخاصأ العامأ القطاعينأ فيأ البشريةأ المواردأ 	نظمةأ معأ يتناس	أ بماأ الالزمةأ البرامجأ تطويرأ

المدني.أ المجتمعأ
تعيينأالمواردأالبشريةأالفنيةأالالزمةأوتدريبها.أ	 
إجراءأعمليةأالربطأمعأالمؤسساتأالمعنية.	 

7.	الدعم	الفني	للفئات	المستهدفة	وتدريبها	ورفع	كفاءتها.

الُمخرجات:
التعليميةأ للمؤسساتأ الفنيأ الدعمأ تقديمأ علىأ للمؤهالتأ الوطنيأ اإلطارأ إدارةأ لدىأ المتكاملةأ الفنيةأ القدرةأ 7-1أ

المؤسسات. لهذ	أ والتدري	أ الفنيةأ المشورةأ وتقديمأ التعليمأ جودةأ بضبطأ المختصةأ والمؤسساتأ
7-2أمنصةأللفئاتأالمستهدفةألتعزيزأالتعاونأوااللتزامأفيماأبينهاأبشفافية.

النشاطات:	
تنفيذأاستشاراتأوورشأعملألتقديمأالدعمأالفنيألكافةأالفئاتأالمستهدفة.	 
إعدادأ	دلةألتنظيمأاستحداثأالبرامجأالتعليميةأالتيأتؤديأإلىأالمؤهالت.أ	 
إعدادأ	دلةألتنظيمأإصدارأالشهاداتأمنأالمؤسساتأالمانحةأللمؤهالت.	 
إعدادأ	دلةألتصميمأ	نظمةأضمانأجودةأالبرامجأالتعليميةأوالتدريبيةأبالتشاركأمعأالجهاتأالمختصةأبضمانأ	 

جودةأالتعليمأوالتدري	.
إجراءأالدراساتأالمتعلقةأباإلطارأالوطنيأللمؤهالتأوتحليلها.	 
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8.	نشر	الوعي	والمعرفة	حول	أهداف	اإلطار	الوطني	للمؤهالت	وفوائده	وآلياته.

الُمخرجات:
8-1أاألفرادأوالمؤسساتأالتعليميةأومؤسساتأالقطاعأالعامأوالقطاعأالخاصألديهاأالوعيأوالمعرفةأالتامةأباإلطارأ

الوطنيأللمؤهالتأوتعليماتهأوفوائد	أوآلياتأتطبيقه.

النشاطات:	
تنفيذأحمالتأوطنيةأللتوعيةأوالتثقيفأتستهدفأالشبا	أو	ولياءأاألمورأوكوادرأالمؤسساتأالتعليميةأوالصناعية.أ	 
ورشأعملأومجموعاتأمركزةأللتوعيةأباإلطارأالوطنيأللمؤهالت.	 

٩.	تكافؤ	معاييِر	المؤهالت	بمثيالتها	في	مؤسساِت	التعليم	في	أجزاء	أخرى	من	العالم.

الُمخرجات:
9-1أمدىأتكافؤأاإلطارأالوطنيأللمؤهالتأمعأاألطرأالعربيةأواإلقليميةأوالدولية.أ

النشاطات:
محاذاةأاإلطارأباألطرأالعربيةأوالعالمّية.	 
توقيعأاتفاقياتأاعترافأبينأاألردنأودولأ	خرىأبالمؤهالتأاألردنية.	 
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نظام اإلطار الوطني 
للمؤهالت في المملكة 

االردنية الهاشمية

نظام	رقم	)٩(	لسنة	2٠1٩
نظام	اإلطار	الوطني	للمؤهالت

صادر	بمقتضى	الفقرة	)ج(	من	المادة	)7(	من	قانون	
اعتماد	مؤسسات	التعليم	العالي	وضمان	جودتها	رقم	

(2٠(	لسنة	2٠٠7
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