
 

 

 1.4الفصل 

 

 المؤهالتأطر 

 

 الفصل اهذوراء  منالغاية 

 

 نحو الدول تدفع التي المختلفة، واالحتياجات دوليال مستوىال على المؤهالت أطر أصول بتحليل سنقوم القسم هذا في

 الوطنية، للحدود والعابرة الوطنية طراأل من نماذجأمثلة  نعرض وسوف .ابه خاصيكون  لمؤهالتل إطاروضع 

 .ابولوني عمليةالخاص ب المؤهالت وإطار (EQF) لمؤهالتل األوروبي طاراإل مثل الدولية، االتفاقيات من ستمدةالم

 تتعلقإلطار الوطني للمؤهالت ل األمثلة بعض على نركز سوف المؤهالت، أطر خصائصتقديمنا وتعريفنا ل بعد

 ،NFQللمؤهالت الوطني طاراإلو أيرلندا: الالمج هذا فيعلى أن لها دور ريادي  هاتعريف يمكننابالدول التي 

 طاراإلو أفريقيا وجنوب ،SCQF( Creditوساعات الرصيد الجامعي ) لمؤهالتل االسكتلنديطار اإلو واسكتلندا

 إطار كلل مختلفةال بنيةال تظهرسوف  األمثلة وهذه NZQF .لمؤهالتا إطار - ونيوزيلندا ،لمؤهالتالوطني ل

 .النظم هذه حددتها التي الجيدة الممارسات على الضوء يطتسل إلى باإلضافة وطني،

 

 المؤهالت؟ إطار هو ما . 1

 

المشار إليها ( لمؤهالتالقطاعي ل طاراإل) المؤهالت بعض أو كل لوصف مفيدة أداة هو (QF) المؤهالت إطار

لنظام التعليم.  كاملةال ةبنيال لفهم مفيد فإنه ذلك،وأكثر من  .مختلفة أنظمةضمن  عام، بشكل أو، وطني نظامضمن 

 مختلفة، مستوياتعبر  المؤهالت تصنيف على (،QFإطار عمل المؤهالت ) هيستخدم يذال الوصفي المنهجويرتكز 

 المهارات حيث من النتائج، تصف فهي .يةالتعلم نتائجما يعرف بال فاتيصتول وفقاتختلف عن بعضها البعض  والتي

 أوإصدار إجازة جامعية  خالل من المؤهالت حاملييها وعند مستوى معين سيحصل عل التيو ،والقدرات ةرفوالمع

 .مهنيةمدرسية أو  شهادة

 

ضمن  بها خاصإطار للمؤهالت  بالفعلتبنت  قد أو تتبنى دولة 126فأن هناك  العالمي، السيناريوب يتعلق ماأما ب

وهي  – بالمؤهالت االعترافب المتعلقة لوالمشاك التعليم ألنظمة اإلصالح عمليات أثرت قدلو .1التعليمي هانظام
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 المناطق)المناطقية  اإلصالح عمليات من العديدباإلضافة إلى أن  .ةالدولي بانوراماوأكثر على ال أكثر تؤثراليوم 

 العديدبال شك ب تأثرقد  ،(الكاريبي البحر ومنطقة اآلسيوية والدول الكومنولث ودول أوروبا مثل ،الجامعة العالمية

 .المناطقهذه  خارجالواقعة  البلدان عن فضال الداخلية، الوطنية نظمةاأل من

 

 وطنيةحدود اللل ةبراعال المؤهالت أطر 1.1

 هذه بدأتوقد  .(QFإطالق أطر وطنية للمؤهالت ) عملية في الدول من العديد بدأت قدف نالحظ، أن نايمكن كما

 التيو ،طر اإلقليمية للمؤهالتاأل بعض خلق إلرادة نتيجة بالتأكيد وهي والعشرين الحادي القرن أوائل في الظاهرة

 .الجغرافية المناطق بعض فياألنظمة التعليمية  وضع تعكس

 وثائقفال التحدي، هذاعاتقها القيام ب على أخذت التي األولى المنطقة تحديد الصعب من أيضا، فأنه الحالة هذه فيو

 إطارإطالق  اقتراحبتقديم  2001 عامال في 2(SADC) - أفريقي بلجنوا اإلنمائيالمجتمع بمؤكدا مرتبطة  األولى

حول  (SADCلجنوب إفريقي )االمجتمع اإلنمائي  بروتوكول إلى المنضمة الدول بين (RQF) – اإلقليمي المؤهالت

 .بالمؤهالت االعترافحول  1982 لسنة 4أروشا اتفاقيةإلى و 3والتدريب التعليم

 التي بولونيا عملية ضمنقد ظهر  لمؤهالتواحد ل إطارفإن دافعا باتجاه إيجاد  روبي،األو االتحاد دولببما يعني  

 نظامخاص ب للمؤهالت وطني إطاربتأمين ( دولة 47ما مجموعه ) المشاركة البلدان من بلد كلتقوم  أن على تنص

 الذيو (EQF) ةاألوروبي ؤهالتالمبإيجاد إطار  لشبونة وإستراتيجية بولونيا من كللقد ساهمت : فيها العالي التعليم

 .2005 عامال في مرجعية وثيقةبالفعل إطالق  تمألجله 

 مع (CVQs) ةالكاريبي ةالمهني المؤهالتبتطوير  2003 عامال في الكاريبية الجماعةقامت  ،الكاريبيوضمن المجتمع 

 تكان 2007 عامال في: نيينللمه الحر التنقل منع عدم أجل من المجال لهذا المهنية للمؤهالت مشتركة معايير

 الكاريبية، الجماعة قبل منللمؤهالت  حقيقيإطار إقليمي و لخلق الدافعهي  (CVQsالمؤهالت المهنية الكاريبية )

 .والتقني المهني التدريب

 إطارلتأسيس  الكومنولث، دول من حكومية غير جمعيةوهو  ،5التعليم كومنولث روج ،2007 عاموخالل ال

 من أقل سكانها عدد يبلغ التي الكومنولث دول من صغيرة دولة 29 بين  6(TQFوطنية )حدود البرة للالعا لمؤهالتا

 قارات 5 إلى تنتمي المشاركة الدول أن إلى بالنظر تطرفا، األكثر المثال هو اإلقليمي اإلطار هذا .نسمة مليون

 .مختلفة

 :وطنيةدود الحلل ةبراعال ألطرل العامة األنماط من اثنينإيجاد  يمكنناو

 الجغرافية، المنطقة نفس إلى تنتمي التي البلدانالخاصة ب مؤهالتأطر ال :(RQF) لمؤهالتل اإلقليمية األطر . 1

 ؛(SADCQFالو EQFلما هو حال اك) التعليم مجالضمن  المنظمات أو الجمعيات نفس إلى ينتمت ما عادة  وهي 

 خارج أيضا أو الجغرافية المنطقة نفس في الواقعة الدول بين تالمؤهال أطر :(SQF) لمؤهالتالقطاعية لطر األ. 2

المتعلق  والتقني المهني التدريب ،الكاريبية الجماعة مثل) تعليمال أومعين للتدريب  قطاع مع تتعاملتلك التي 

 (.المهنية المؤهالتب
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 ،(EQFر األوروبي للمؤهالت )اطاإلتقديم  خالل من (RQFطار اإلقليمي للمؤهالت )اإلب يتعلق آخر مفهوم وقد برز

الفوارق الخاصة  لتجاوز مفيدالتعريف هو  إطار خالل من التمثيل هذا: التعريف إطار أنهعلى  هفيعرتم ت الذيو

 المؤهالت إطاركان و .المختلفة وطنيةال األنماطبها  ترتبط والتي للمؤهالت،العالمية  فئاتال وتحديد وطنيةال ةنظمباأل

 القائمة االختالفاتفي الحسبان  يأخذ ألنه أوروبا، في المختلفة واألنظمة المؤهالت ألطر كمرجعر اعتب قد ةاألوروبي

 أو" طراأل إطار" أنهعلى  تعريفه يمكن السبب لهذاو .البلدان بين المؤهالت مقارنة تسهيلعبر  الوطنية، األنظمة بين

 .ةنظماأل إطار

 

 (EQF)–  لمؤهالتل األوروبي اإلطار  2.1

 ،األعضاء في االتحاد األوروبي البلدان في الحياة مدى التعلم سياسات عن المسؤولين وزراءقام ال ،2002 عاملا في

 بين الحوار وتعزيزبالمؤهل  االعترافليكون مفيدا في عملية  إطاربتأسيس  األوروبية المفوضية من طلببال

 عمليةأطلقتها  التيعبر السياسات  أيضاذا الطلب ، وقد تم دعم هالبلدان مختلف من والمهنيةاألكاديمية  نظمةاأل

 .بولونيا

 طاراإلبتأسيس  توصية األوروبي االتحاد ومجلس األوروبي البرلمانتبنّى  ،2008إبريل نيسان من العام  23 في

 في. سنوات ثالث من أكثردامت  عملية تطور تمثل التوصية وهذه .7الحياة مدى للتعلم (EQF) لمؤهالتاألوروبي ل

من بعدها  ليبدأ "لمؤهالتاألوروبي ل طاراإل"حول  العمل ورقة نشرقامت المفوضية فعليا ب ،2005 عامال ربيع

 االعترافعملية  تسهيل على دراق مشترك إطارتأسيس  إمكانية من التحقق أجل من األعضاء الدول بين التشاور

 مدى التعلم منظور ضمن أوروبا أنحاء جميع في بوالتدري التعليم نظم إلى الوصولتسهيل  خالل من األفراد، نقلتو

 .الحياة

 

 أخرى ناحية منو ،هيتهيكلعلى  النظامسيبقي  ناحية من: سهلبالشيء ال ليس EQFالذي يجب أن يواجهه  التحديو

 جميع شملي أن يريد EQFوبما أن  هذا، إلى وباإلضافة .واحد مرجعي إطار اختيارعليه  الضروري من يكون سوف

تعليم  ومن العالي التعليمإلى  المهني والتدريب التعليم من - الحياة مدىالتعلم  منظورضمن  الموجودة تالمؤهال

 يةساساأل مؤهالتال من مرجعية، مستويات 8أساس  علىهذا  طاراإل هيكلة تمت وقد - الكبار تدريب إلى األطفال

 .(دكتوراه مثل) تقدما كثرتلك األ إلى( االبتدائية المدرسةالخاصة ب تلك مثل)

 إلىالمنسوبة  المؤهالتالخاصة ب التعلم نتائج إلى تشير التي صفاتوال من سلسلة خالل من مستوى كل تحديد يتمو

 بشكل عليها، الحصولالمؤهل  صاحبينبغي على  التي والقدرات والمهارات المعرفة حيث من المستوى،ذاك 

 لهذا  .(رسمي غير أو ، رسمي مسار)المؤهل  على الحصول تم قد خاللها من التي الطرقعن  أو النظامعن  مستقل

 علىالمرتكزة  – ةالتقليديمن المقاربة  االنتباهتنقل  للمؤهالت األوروبي طارإلل المرجعية المستويات فإن السبب،

 .التعلم نتائجب تعلقم ينظا إلى - المؤهل قيمة وعلى موحدةوالمقررات المعيارية ال البرامج

 

المراحل  معتماما اليوم متطابقة  – 8 و 7 و 6 مستويات التواليهي على   EQF من األخيرة الثالثة المستوياتو

 العالي التعليمبمجال إطار المؤهالت الخاص  من - الثالثةو والثانية األولىالمرحلة  التوالي علىوهي  – ةثالثال

متطابقة  مستوياتال /المراحل  هذه لمثلالمؤهالت  انتماء فإن السبب، لهذاو: بولونيا عمليةل وفقا (EHEA) األوروبي

 .بولونيالعملية  دبلن صفاتوو للمؤهالت األوروبي إلطارل يةالتعلم نتائجال - مشتركة صفاتو أساس على بينها فيما
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 بولونياعملية  ومراحل EQF مستويات بين مقارنة. 2

 

EQF  QF EHEA 

 المرحلة  المستوى

6 = 1° 

7 = 2° 

8 = 3° 

 

لتسهيل  مفيدة أداةفقط  كنهتعليمي، ل يتدريب وطني نظام أي الستبدال نيةال هلدي يكن لم EQF أن نالحظ أن المهم ومن

 علىخاص به، يرتكز  مؤهالتللتأسيس إطار  على اقادر كونسي بلد كل نوبالفعل، فأ .مختلفة بلدانبين التعاون 

 كونتس هالكن ،(واسكتلندا ايرلنداالخاصة ب حالةإلى ال انظر EQF  ( عن مستوياتالتي تختلف  المستويات من عدد

 ،واقعا األعضاء الدول بين للتعاون المشترك اإلطار هذاجعل  أجل منو .األوروبي طاراإلبمرتبطة  الضروري من

 علىوالعاملين  المهتمينفرق من ال لتزاماإلدرجة عالية من  وعلى متبادلة ثقة وجود ضرورةالمفوضية على  تصر

 مصدرال أن نتذكر أن المهم من الواقع، فيو .- أساسية نقطة ذهوه - القطاعي أو اإلقليمي أو الوطني المستوى

 بعاط األوروبي، االتحاد قانونضمن  لديه معياري عمل يوه ،'توصية'مجرد  هو EQF وضعه يذال المعياري

 .بالتالي ال يلزم الفئات التي تتلقاهو الدفعالتسيير أو 

 

 األوروبي الخاص بمجال التعليم العالي المؤهالت  إطار 1.2

 

خلق مجال التعليم  2010لعام لها وكان هدف 8.دولة 47التي تضم  عملية اإلصالح األوروبينفسها لونيا هي بو عملية

مسارات القراءة والقدرة على ، بما يتفق مع أهدافها المتمثلة في الشفافية (8)هامش  (EHEA) العالي األوروبي

قدرة أفضل و ؛ص عمل في بلد أوروبي آخربسهولة أو إيجاد فر ةالفرصة لمواصلة الدراسمؤهالت األساسية؛ ووال

وطنية أطر يتمثل بتأسيس أحد أهدافها الرئيسية والبلدان غير األوروبية. باتجاه األوروبي التعليم العالي على جذب 

طار إمشجعة على تطوير الدول المشاركة وعملية. الة في من قبل وزراء الدول المشارك 9، وفقا لبيان برلينلمؤهالتل

وهذه األداة  .(NQF)لمؤهالت طار الوطني لاإلسمى ت، مراحلثالث على  مجزألديها لمؤهالت التعليم العالي وطني 

 الشخصيالملف والمهارات و ية،التعلمالنتائج مستوى، وال، وعبء العملمن حيث مؤهل وصف كل بهدف  الديه

كل هذا، فإن األنظمة. وإلى جانب في مختلف الشهادات مقارنة بين ودقةً من أجل تقديم قراءة أكثر طالب، بال الخاص

، من أجل تلخيص جميع ثالثالعالم البلدان المؤهالت األوروبية لعطاء فكرة عن كل إلمفيدا العمل سيكون إطار 

 .األوروبي مستوىعلى الالمقدمة المقررات 

 

معاهدة وطنية ذات على ال ترتكز  ي، هأوال .بولونيا عمليةلتوضيح بعض الجوانب األساسية  ،على الفورومن المهم و

 -وثائق من نوع مختلف، كل بلد قدّموا لزمة لحكومات الدول المختلفة: على الرغم من أن الوزراء المسؤولين طبيعة م  

الرغبة في تحقيق هدف فقط من خالل  ةعودفموالمتفق عليها بحرية وطواعية القيم تدعم  –األكاديمية  هاأوساطو

سعى إلى الحفاظ على ت امؤسسات التعليم األوروبية ولكنهبالتناغم مع ليس لديها الهدف بولونيا  عمليةمشترك. ثانيا، 

بناء الجسور بين الدول واألنظمة التعليمية عاتقها أخذ على وتضمن إطار مشترك، من أنها تنوعها، على الرغم 

                                                           
، بلغاريا، البوسنة ، إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بريطانيا بلجيكا، بلغاريا، بلجيكانربيجاذأرمينيا، أ8

سود، جورجيا، الدنمارك، روسيا، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، فرنسا، فنلندا، ، بولندا، تركيا، تشيكيا، الجبل األرسكهوال
 تنشتاين، لكسمبورغ، ليتوانيا، مالطة، المجر، مقدونيا، مولدافيا، النروج، النمسا، هولندا، اليونان.خقبرص، كازاخستان، الكرسي الرسولي، التفيا، ل

 .2003-9-19مؤتمر الوزراء المعنيون بالتعليم العالي في برلين، بتاريخ  –ية للتعليم العالي" "إلنشاء منطقة أوروب 9

 



 

بولونيا ليست مبادرة من االتحاد  عمليةعلى خصوصيتها في الوقت نفسه. وأخيرا، فإن تحافظ  هيوالمختلفة، 

مشاركة وكل من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي ودول  يوروباألمجلس الاألوروبي، ولكن تم تنسيقها من قبل 

الخاصة الهيكلية  ليست هي نفسأيضا تلك الطريقة إطار فإن هيكلية إطار المؤهالت ضمن ، وعليه ،من خارج االتحاد

 .بينهمافاالثنين ينظمان حوارا كما رأينا، و، وعلى الرغم من ذلك(، EQFاالتحاد )ب

 

على نتائج وترتكز " مراحل"تسمى ، مستويات مختلفةعلى قد تمت هيكلته بولونيا  عمليةلكما أن إطار المؤهالت 

: 10(2001براغ )في لتي تنتجها مؤسسة بحثية بعد المؤتمر الوزاري ا -بوصفات دبلن تم تعريفها وقد مختلفة،  يةتعلم

تبقي في فهي ذلك، وأكثر من . التخصصاتمن  كبيرحيز ألنه من الممكن تطبيقها على واسعة وغير محددة فهي 

 ظم الوطنية للتعليم العالي.لنالممكنة والمختلفة ل ياتكلالهي هااعتبار

 

 لية:من العناصر التاوصفات دبلن  تشكلت

 المعرفة والفهم -

 تطبيق المعرفة والفهم -

 األحكام إصدار  -

 مهارات التواصل -

 مهارات التعلم -

 

 :مراحل على ثالثيجب أن تكون مقررات التعليم العالي موزعة بولونيا، في جميع البلدان، لطريقة وفقا و

 .credit)ساعة رصيد جامعي ) ECTS 240-180 من األولى:المرحلة -

 .ساعة رصيد جامعي ECTS 120-60الثانية: من لة المرح-

)في معظم بنظام ساعة الرصيد الجامعي  هالتعبير عنمن الضروري ا دراسات الدكتوراه التي ليسالثالثة المرحلة  -

 300استكمال الحصول على الضروري من ، االتقدم بطلب للحصول عليهوفي سبيل سنوات(.  3تكون مدتها البلدان 

ECTS من دراسة المقرر سنوات 5 يلاحو -صيد جامعي ساعة ر. 

 

 ىيتعاططار األوروبي للمؤهالت ألنه اإليختلف عن  EHEAأن إطار المؤهالت التابع لنظام من السهل أن نفهم، و

كل المؤهالت وتلك هي ة، يدراسمراحل حصريا مع المؤهالت المشار إليها في مجال التعليم العالي على أساس ثالث 

 دراسات على المستوى األكاديمي.ضمن الإليها  ةً المشار عاد

 

قياس وحدة المفهوم يرتكز على "، وهذا ساعة الرصيد الجامعيهذا اإلطار على مفهوم "يرتكز جانب ذلك،  إلى

ألي  ساعاتالأو أيضا "الوزن" من حيث للحصول على المؤهل الضروري من حيث ساعات العمل إليجاد الترابط 

األوروبي النظام نفسه بولونيا هو إطار المؤهالت لطريقة من قبل  المستخدمالرصيد الجامعي ساعات نظام و. مؤهل

 .(ECTSومراكمة ساعات الرصيد الجامعي )تحويل ل

 

 لمؤهالت: بعض األمثلةالوطني لطار اإل. 3
 

  NFQ - ةااليرلندي ةإطار المؤهالت الوطني 1.3

نظام التعليم االيرلندي، ضمن األنماط الرئيسية للمؤهالت تحدد  تيالة الشبكهو  ةااليرلندي ةإطار المؤهالت الوطني

 .غير اعتيادي نظمت وفقا لنظام تصنيفد ق

 

معظم أطر المؤهالت بنية مروحة، خالفا للرسم مبني على شاكلة رسمي، ال هشكلوب، ةإطار المؤهالت االيرلندي

منها قسم كل  والتي يمثلة أقسام، ه المروحة إلى عشر. وتنقسم هذمبسطة شبكات ةكلاشعلى الوطنية األخرى التي هي 

مؤهالت ضمن نمط من ال 16مؤهالت، ليصبح المجموع الأنماط من أو أكثر نمط كل مستوى هناك وضمن ؛ مستوى
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بوضوح ليحدد تم تصميمه قد خصوصية أخرى:  األيرلنديلدى النظام باإلضافة إلى الجانب الخارجي، وهذا النظام. 

 .11شهادات واحدةإصدار عن ولة المسؤالجهات 

متوفر على العنوان اإللكتروني  NFQطار الوطني للمؤهالت اإلفإن مخصصة، الكتيبات الباإلضافة إلى 

http://www.nfq.ie : لجعل القراءة أكثر سهولة. ةتفاعلي ةنشر خطقد تم طار الوطني للمؤهالت واإلضمن 

 

 SCQFصيد الجامعي وساعات الر لمؤهالتل االسكتلنديطار اإل 2.3

الذي تم فيه تحديد  طاراإل هووساعات الرصيد الجامعي  لمؤهالتل االسكتلنديطار اإلفإن  ،اسمه يوحي وكما

 12 من هيكليته المكونة معمتجانسة ومتطابقة  بطريقة االسكتلندي التعليمي النظامضمن  الرئيسية المؤهالت

 .الدكتوراهمرحلة  األول( إلىالصف ) رسمية شهادة أدنى من ،ىمستو

 المؤهالت سلطة :الوطنيالمستوى  علىوالعاملة  المختلفة الجهات بين الشراكة من المشروع هذا تحقيقويأتي 

 .العالي التعليم ومؤسسات الجامعات ومختلف (،QAA) العالي التعليم في الجودة ضمان وكالة ،(SQA) االسكتلندية

 .(JAC) المشتركة االستشارية اللجنة ،العمل إطارخاصة ب االستشاراتو إلدارةل لجنةتم تأسيس  ،ذلك على وعالوة

 

 الشهادات إلى باإلضافة ،وقد ضم أيضا ،2001 عامخالل ال نجاحات لمؤهالتل االسكتلنديطار اإلولقد حقق 

 يه هوهذ ،(SQA) االسكتلندية المؤهالت سلطةتصدر عن  التي تلك العالي، التعليم مؤسسات عن الصادرة

 المؤهالت - المهنيةمرحلة التعليم  نهايةمع  الصادر والدبلوم الثانوي التعليمالعائدة لمرحلة  االسكتلندية التالمؤه

 (SVQ)                                                                                                       . االسكتلندية المهنية

 

                                                           
(، ومجلس جوائز التدريب والتعليم SEC، ومفوضية الدولة لالمتحانات )(FETACالمؤسسات المسؤولة: مجلس جوائز التعليم والتدريب اإلضافيين ) 11

 (، ومعاهد التكنولوجيا، ومعهد دبلن للتكنولوجيا، والجامعات األيرلندية.HETACالعالي )



 

 

 .كبيرة أعمدة 3 في تجميعها ويتم رأسية بطريقة موزعة ىمستو 12على  المؤهالت من طمن 28 إلى طاراإل ينقسمو

 :للشهادة مانحةال السلطة أساس على مقسمة المؤهالت من المختلفة أنماط الثالثة تمثل األعمدة هذهو

 

 االسكتلندية الوطنية طةالسل ،(SQA) التلمؤهل االسكتلنديةالسلطة  عن الصادرة المؤهالتيحدد  األول العمود . 1

 .شهاداتلمنح ال

 مثل) العالي التعليم مؤسسات عن الصادرة كاديميةاأل غير أو كاديميةاأل مؤهالتيحدد ال الثاني العمود . 2

 ؛(الجامعات

 السابقة الفئات إلى ينتمتلك التي ت عن تختلف التي (SVQ) االسكتلندية المهنية المؤهالتيجمع  الثالث العمود . 3

 .المهني هاطابعبب بس
 

الممثل  العمل عبءب ولاأل يرتبطو: للمؤشرين بالنسبة وخاصة بعض، عن بعضها تختلف عشر ثنياال مستوياتوال

 من الرغم علىالدراسي لساعات الرصيد  لديناالوظيفة المحددة  نفس هي وظيفتهاوالتي  ،الدراسيبساعات الرصيد 

 أن يمكن ما حول معلومات ويعطي التعلملنتائج  مستوياتك الثاني لمؤشرا تعريف يتمو .بينهما مهمة اختالفات وجود

 كل تميز يةالتعلم نتائجال أن يهو مةمه ىخرمعلومات أ .واحدةال للمؤهالتوهرمية  ةرسمي يةوضعأو نعّرف  حددن

 شهادات هناك مستوى أدنى عندإنه  بحيثمبتكرة  عشر ثنيالا مستوياتوال .عامة صفاتووهي ممثلة عبر  مستوى،

 الشخصية لالحتياجات مفيدة برامج في الستخدامهامبتكرة »  ،رصيد معتمدة ساعات 6 بقيمة ،المرحلة األولى

 540 بقيمة الدكتوراهمرحلة  هناكالثاني عشر  مستوىال علىو ».جدية يةتعلم مشاكل من يعانون الذين للطالب

 .األقلرصيد جامعي على  ساعة



 

 

 (NQF) أفريقيا جنوبفي  للمؤهالت الوطني اإلطار  3.3 

 الوطنية المؤهالت إطار إعمال مجال في الرائدة الدول من واحدة أيضا أفريقيا جنوب كانت سابقا، ذكرنا وكما

 اإلصالح عمليةضمن  للمؤهالت وطني إطارلتأسيس  داخلي نقاش هناك كان التسعينات، منتصف في .بها الخاصة

 بين وثيقتين نشربفقد قامت  .  (CEPD)12التعليم سياسات تطوير مركز من دفعب ني،المه والتدريب التعليم مجال في

قاموا  حيث - والتدريب التعليم حول األبيض والكتابوالتدريب  للتربية يةالتنفيذ خطةال - 1995و 1994 عامي

 تشريعي اقتراح ديملتق وزارية مجموعة تعيين تم الحق، وقت وفي .لمؤهالتوطنية ل أطر وجود إلى الحاجةبتبيان 

 لمؤهالتسلطة جنوب إفريقيا ل قانون ضمن قانونا أصبح الذيو ،إلى حقيقة واقعة للمؤهالت الوطني طاراإللتحويل 

والسعي  التشاور أعمال بدأت التاريخ، ذلك ومنذ. 1995 عاممن ال أكتوبر فيوتحديدا  – 1995 عام 58رقم  –

 يديؤ نهائي تشريعي قانون: SAQA)) لمؤهالتل إفريقيا جنوب لطةس منتحت توجيه  إفريقيا جنوب إطارلتأسيس 

 . 13أفريقيا جنوب في للمؤهالت الوطني اإلطار والدة

 للمؤهالت المختلفة نماطتحدد األ مستويات 8أساس  علىمبني  إطار هو 14(NQF) لمؤهالتل الوطني طاراإل

  :أفريقيا جنوبضمن نظام 

 للمؤهالت ةالوطني طراأل فئات ماط المؤهالتأن للمؤهالت الوطني طاراإلمستويات 

التعليم والتدريب  | 9 الصف 1

 4 مستوى (ABETسي للكبار )ااألس

 (GETالتعليم والتدريب العام )

 (FET) والتدريب التعليم مواصلة )8 المعيار ) 10 الصف 2

 (FET) والتدريب التعليم مواصلة (9)المعيار  10الصف  3

 Matric )– 10 المعيار) 12 الصف 4

 تجارية شهادة

 (FET) والتدريب التعليم مواصلة

 الوطنية الشهادة 5

 وطني دبلوم

  نشغالية اال شهادةال

 (HETالتعليم العالي والتدريب )

سنوات(  3إجازة البكالوريوس ) 6

 دبلوم أعلى

 (HETالتعليم العالي والتدريب )

 إجازة مع مرتبة الشرف 7

 شهادة دراسات عليا 

 (HETليم العالي والتدريب )التع

 (HETالتعليم العالي والتدريب ) الماجستير والدكتوراه 8

 

 العامة األنماطتحدد  مستويات 8 من يتكون إفريقيا جنوبفي  للمؤهالت الوطنيالعمل  إطارإن  رأينا، كماو

شاملة  فئات ثالث تحديد: أخرى أطرب يتعلق ماب مميزا عنصرا هناك ولكن .النظام هذا ضمنالممنوحة  للمؤهالت

 :أجريت التي الدراساتتحدد نمط  التيو
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- GET - ويقصد بها  للمؤهالت الوطني طاراإل من 1 المستوىمع  حصرا توافقت الفئة هذه: والتدريب العام التعليم

 . سنة 13/14مع عمر  – سنوات 9 مدةل إلزامي تعليمو ABET - للكبار األساسيوالتدريب  التعليم

- FET - ويقصد بهذه  ،4مستوى  إلى 2 مستوى من - مستويات ثالثة الفئة هذه تشملو: والتدريب التعليم مواصلة

 المستوى من المهنيةة منها أو الدراسي سواء اإللزامي، التعليمالتي تلي  والتدريب التعليمالفئة تلك المراحل من 

الخاص بها  المؤهل ومع الثانويةالمرحلة  من األخيرة ةالسن في تنتهي التي التعليمسنة من  12 حتىوتمتد  سي،درمال

 .شهادة البكالوريا أكثر ببساطة أو العامة الثانوية شهادةال ىدعت -

- HET - ما مرحلةالخاصة ب المهنية وتلك العالي التعليم مجالالعائدة ل المؤهالت نجد هنا: والتدريب العالي التعليم 

ومؤهل الماجستير واللتان  دكتوراهال لمؤه تضم التيو - 8 مستوى إلى 5 مستوى من تذهب التي الثانوية بعد

 .طار األوروبي للمؤهالتاإل من 8 مستوىو 7 مستوىمع  التواليعلى  انوافقتت

 هذه أن يعني ال وهذا مستويات، 8 من يتكون إفريقيا جنوبفي  للمؤهالت الوطني طاراإل أن من الرغم على

 الواقع، في: المستويات من مماثل عدد يمثلها التيو األخرىالمؤهالت  أطر مستوياتمع  تماما تتوافقالمستويات 

طار اإلالخاصة ب تلك معتتطابق  ال للمؤهالت الوطني طاراإل ضمن العالي التعليمالعائدة إلى  مستوياتال فإن

 .مستويات 8 منيتألف  أيضامع أن هذا اإلطار  ،األوروبي للمؤهالت

  – NZQFينيوزيلندال هالتالمؤعمل  إطار  4.3 

 لجودةا مضمونةال لمؤهالتل يةنيوزيلندال القائمةاستبدال  15لمؤهالتل يةنيوزيلندقررت السلطة ال ،2009 عام في

تموز  يوليو في لمؤهالتل النيوزيلندي الوطني طاراإل ولد السبب، لهذاو ،للمؤهالت حقيقي وطنيالموجودة بإطار 

201016. 

 على تقوم بنية من ارتغيم ،فيها والتدريب التعليم نظام صالحإل يةضروربحاجة  نيوزيلندا تكان الثمانينات، منذ

 .الحياة مدى التعلم على تقوم بنية إلى" الحياة تأهل مدى"

التي يمكن  مؤهالتال من األنماط لجميعكدليل  أو سجلمنظم ك وطني، إطار تأسيس في بدئ التسعينات، بداية في

 .النظام هذا ضمنالحصول عليها 

 :مستويات 8 اإلطار هذال كان األصل في

 

 الوطنية الشهاداتوتضّمن ( 1995 عام في 7 مستوى حتى تمديدهوقد تم ) 4-1 مستوياتال نتضمّ  -
 .الوطني الدبلومويتضّمن  7-5 مستويات نتضمّ   -
 .البكالوريوسإلجازة  7 المستوى خصص  -
 .(ودكتوراه ماجستير) العليا والدراسات دمةالمتقالدراسات  وشملت - ريخالمستوى األ – 8 مستوى  -

 
ويعود  مستويات، 10 السابق اإلطار نوتضمّ  .نعرفه كما ينيوزيلندال المؤهالت إطار والدة تاريخ هو  2001

 عنصروقد تم استنباط  .الجودةللمؤهالت المضمونة  نيوزيلنداضمن سجل  المعاييرإلى اتساع مدى  ذلكالفضل في 

 لتحصيلل الوطنية الشهادة :طار النيوزلندي للمؤهالتاإلضمن  2002 عامال في ولد جديد لمؤه إدخال من جديد

 .ةالنيوزيلندي الجامعات دخولب يسمح والذي المدرسي للتعليم الجديد النهائي دبلومال هو وهذا ،NCEA - التربوي
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 أنماط المؤهالت مستوى

 دكتوراه 10

 ماجستير 9

 لعليا، وإجازة البكالوريوس مع مرتبة الشرفدبلوم وشهادات الدراسات ا 8

   إجازات البكالوريوس والدبلوم والشهادات العالية 7

 دبلوم 6 

5 

 شهادات 4

3 

2 

1 

 

وتتقابل  .الماجستيرعلى  فقطيحتوي  9 مستوىفي حين أن ال الدكتوراه،شهادة  حصريوبشكل  10 يضم المستوى

 التياإلجازات  بينيعني  والعادية، يةالشرف بين التمييز معو البكالوريوس،شهادات  مع التوالي على 7و8 مستوياتال

تلك هي – لماجستيرلدراسة االتمهيد ضمن  دراساتوال البحوث لاعمأل وعرض العمل أعباء من المزيد تتطلب

 أخرى أنماط أيضا جدن المستويات هذه فيو .الثانيةهي و - العملسوق  في للدخول الطالب تعد التي وتلك - ىولاأل

 منو .(7المستوى ) العليا الدراسات أو( 8المستوى ) المهني الطابعذات  العلياما بعد  الدراساتالمزيد من  من

 ، الثانوية بعد ماو ةالرسمي ةالمدرسييعني المؤهالت  الدبلومات،ك مؤهالتال تحديد يتم 7 مستوىال إلى 5 المستوى

 المتقدمة، أواألساسية  الكفاءاتإفادات ب نحو على هي التيو الشهادات، هناك 7 مستوى إلى 1 مستوىوبالنسبة ل

 .مهني طابعذات  كونت ما عادة   والتي

 .17والتطبيق ،والمهارات ،المعرفة: بنود ثالثة إلى مقسمة - التعلم نتائج - اتهصفول مستوى كلويعرض 

 الماوريوشهادات  دبلومات: ةمتوازي التمؤه نظام يتضمن هأن حقيقةطار النيوزلندي باإل خصوصية رتبطتو

(Māori).  حول  والقدرات الكفاءات اكتسابب تتعلق ماوري لمؤه 20 من أكثرالعمل هذا هناك  إطاروضمن

 Ngā) نسيج،الو ،(Tikanga) والتقاليد العاداتو (،Reo Māori) اللغة: الشعب بهذا المرتبطة التقليدية الجوانب

mahi a te whare pora) التقليدي نحتالو (Whakairo)18. 

 معاييرمع  ولكن العامة،اإلجراءات  نفس هي والتياألكاديمي  االعتماد إلجراءات الماوري مؤهالتوتخضع 

 خبراء قبل من ومراجعتها الدنيا المعايير تطوير يتم: الماوري المجتمع أاحتياجاتعليهم تلبية  أن هيإضافية 

 وحدةو لمؤهالت،ل يةنيوزيلندالسلطة ال من خاصة وحدة مع بالتعاون "Whakaruruhau" تشكل التي - الماوري

 .الماوري لمؤهالت الخدمات
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 (Māori) ماوريبعض األمثلة حول مؤهالت ال 5.3   

طار النيوزلندي اإلمستوى  الدبلوم الماوري

 (NZQFللمؤهالت )

"Hauora" (الماوري الطب) 5 

 5 الماوري االقتصادو دارةاإل

 5 ةالماوري األراضي وتنمية ئةالبي

 5 ةالماوري واالتصاالت اإلعالم وسائل

Te Mātauranga Māori me te Whakangungu  

 (الماوري التطور نظرية)

5 

 5 ةالماوريالسياحة 

Reo Māori (اللغة الماوري) 6و 5 

) Whakairo6و 5 (نحت 

 6 ةالماوري المسرحية الفنون

Ngā Mahi a te Whare Pora (النسيج) 6 

 

 تاجات. إستن4

 أن يمكن كيف نتساءل أن يمكننا الوطنية، طراأل بين واالختالف منها والغرض المؤهالت، إطار طبيعة تحليل بعد

 .والمهنيين لطالبلحركة ا وكذلك بالمؤهالت لالعتراف مفيدة األدوات هذه تكون

 يجب شيء وأول المؤهالت، إطارمستويات  من معين مستوىب يرتبط الذينأخذ بعين االعتبار أحد المؤهالت  عندما

 يشير االيرلندي المؤهل كان إذا المثال، سبيل على .إليهبتحديد وتعريف النموذج الذي نرجع  تعلقحوله، ي نتساءل أن

 مع يتوافقهو  األمر واقع فيو آخر، وطني طارإل المستوى نفس مع يتوافق أنه يعني ال وهذا ،8 مستوى إلى

 .(EQFطار األوروبي للمؤهالت )اإل من 6 مستوى

طر األ لجميع مرجعا يكون أن يمكن الذيعابر للحدود و إطار تحديديتم من الضروري أن  أنه نفهم يجعلنا المثال هذا

 تبسيط من بدال القطاع هذا في سابتلاالبازدياد  الخطرسيتمثل  المشتركة، المرجعية هذه دون من: للمؤهالت الوطنية

 .المؤهالت متقييعملية 

 التعليملمجال  المؤهالت إطاروكذلك  للمؤهالت، األوروبي طاراإلسيضطر إلى مواجهته  الذي التحدي هو هذاو

 :العالي التعليم مستوى على ،األوروبي العالي

 يتم الحالة، هذه في التي،و ،المرتبطة به" القياس وحدة" مع معين مؤهل مستوىالمهم تحديد  من فإنه السبب لهذا

إطار  1°  مرحلة ،EQF للمؤهالت األوروبي طاراإل 6 مستوى)إطار المؤهالت  مرجعيةوضعها عن طريق 

 10 ومستوى NFQطار الوطني للمؤهالت اإل 8 مستوى ؛QF EHEAالمؤهالت لمجال التعليم العالي األوروبي 

 .الخ SCQFللمؤهالت وساعات الرصيد الدراسي طار االسكتلندي اإل

 كوني أن نظامعلى كل و .المتبادلة الثقة: يجب أخذه بعين االعتبار آخر رئيسيا عنصراهناك  تعريفال إطار لتحقيقو

 باتباع وذلك وطني، إطار ضمن الخاصة امؤهالته صحيح بشكل وضعت قد أخرى بلدان أن من يقين على

 الثقة هذه بدونو .لمعنيةا األطراف قبل من إيجابي رأي على الحصول وبعد الجودة معايير إلى استنادا اإلجراءات

 .األخرى النظمعلى  المرجوة اآلثار وطنيال طاراإل ضمن معين مؤهل قعموّ يكون لتسوف لن  المتبادلة،

 

 



 

 

 مستوى إلى االنتماء على لداللةا :معين مؤهلب لالعتراف المؤهالت إطار من الغرض لفهم مفيدة الثانية المالحظة

 إلى ؤديت أن يمكن التي الوحيدة ليست أنها المؤكد من ولكن ،لمؤهلا ضمن صراعنال من واحدضمن مرحلة هي 

بما يعني  – المستويات نفس إلى تنتمي التي المؤهالت المثال، سبيل على .معين نظامللمؤهل ضمن  الصحيح التقييم

 والمهنية األكاديمية الطبيعة) أخرى لعناصر وفقا غيرها عن مختلفة تكون أن يمكن - يةالتعلمنفس النتائج  مع

المتعلق  مستوىلاتحديد ه سيكون لعملية أن الواضح من الحالة هذه في(: ذلك إلى وما ،للمقرر مختلفة مدة ،للمقرر

 كافية غيرالداللة  ههذ ولكن معين، نظام ضمنللمؤهل  العامحول الموقع  معلوماتر التوفي على درةقال ،طاراإلب

 .ال للمؤهلفعّ  لتقييم

 

 ماولكنه ،أداةك طارهذا اإل إلغاءتمتلكان الغاية ب ال المؤهالت إطاروالمقصود بهما  تينحرجال النقطتين هاتينو

هو ومن ناحية أخرى  ،وضوحا أكثرالمتوفر  التعليم نظام جعل هو الهدف ناحية من: الحقيقية طبيعته لفهمتان مفيد

للذي سيقيّم  المفيدة العناصر كافة يرتوف خالل من الخارج، في" هااستخدام"  قابليةول بالمؤهالت االعتراف دعم

 .معينة مؤهالت

 

 التدريبالمعنية ب الدولية المنظمات كلخاصة بها، وقيام  وطنية أطر خلقب بلدا 126وراء قيام  السبب هو هذا

تركيز سياساتها على ب ILO) – الدولية العمل ومنظمة األوروبية والمفوضية أوروبا ومجلس اليونسكو مثل) والتعليم

 .والتنقل لشفافيةل مفيدةال األدوات هذهإلى خلق  الدولدفع ولك األطر ت
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