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Towards a National Qualifications Framework-Jordan/NQF-J  

Guidelines for Workpackage 3: Piloting of the Draft NQF 

 

A. The NQF-J is shown in the Figure below 

 

 

NQF Levels 
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B. The Level descriptors are as shown in the following table 

 المعرفة المستوى

Knowledge 

 المهارات

Skills 

 الكفايات

Competencies 

خلق المعرفة الجديدة على حدود احدث ما توصل  • 10

له العلم  في مجال الدراسة وعلى الحدود بين 

المجاالت من خالل البحث  العلمي النوعي 

 المقنع  لمن يراجعه من األقران.

 

 

إظهار القدرة على تصور وتصميم وتنفيذ  •

العلمي مع  وطرائق البحث وإتقان مهارات

 المعرفة التامة بمفاهيم النزاهة العلمية. 

تحليل نقدي وتقييم وتجميع األفكار الجديدة  •

 والمعقدة؛ 

حل المشاكل الحرجة في البحث و/ أو  •

االبتكار وتوسيع وإعادة تعريف المعرفة 

 .اإلجرائية القائمة أو الممارسة المهنية

 بيرة، القدرة على إظهار سلطة معرفية ك •

 درة على االبتكار، واالستقالليةالق •

االلتزام المستمر لتطوير األفكار أو العمليات الجديدة   •

على حدود احدث ما توصل له العلم  في مجال الدراسة 

بما في ذلك البحث العلمي، نشر نتائج البحوث على 

 أقرانهم، 

 نقد تطبيق المعرفة في سياق معين  •

ماعية وإظهار قدرات قيادية القدرة على فهم القيم االجت •

 .لتغيير تلك القيم

على حدود احدث ما توصل المعرفة المتخصصة  •  9

 له العلم  في مجال الدراسة

القدرة على التفكير النقدي لقضايا المعرفة في  •

مجال التعلم وعلى الواجهة بين مختلف 

 المجاالت.

 المعرفة الكافية باستراتيجيات اإلبداع •

تطبيق المهارات إظهار القدرة على  •

المتخصصة في حل المشاكل المطلوبة في 

 البحث  العلمي 

القدرة على ابتكار مهارات جديدة،  •

 عال   وأدوات، وإجراءات على  مستوى  

بما في ذلك المهارات التكنولوجية الجديدة 

 والناشئة 

القدرة على دمج المعرفة من مختلف  •

 مجاالت التعلم.

ا والمبادرة المسائل العلمية وإدارتهالتعامل مع التعقيد في  •

 . صياغة األحكام؛ وتحويل الممارسات الجيدة؛في حلها

إدارة سياقات الدراسة المبهمة والتي تتطلب نهجا  •

 استراتيجيا جديدا؛

 وتحمل مسؤولية التعلم الذاتي تقييم الذات •

 تحمل مسؤولية عمل الفريق  •

 المساهمة في المعرفة المهنية  •

 مراجعة أداء الفريق.القدرة على  •

المعرفة المتخصصة والمتقدمة في مجال عمل  • 8

متخصص أو مجال تعلم وعلى الواجهة بين 

 مجاالت التعلم

فهم شامل لطرائق خلق المعرفة أو المفاهيم  •

 العلمية باستخدام مدى من المصادر المتنوعة

مهارات حل المشكالت في مجال  •

القدرة على دمج إظهار  التخصص و

المعرفة من مختلف مجاالت العمل أو 

مجاالت التعلم لحل مشاكل معقدة أو 

 مجردة وغير معروفة الحلول باستقاللية

تحمل مسؤولية تصميم وتطوير طرائق مبتكرة إلدارة  •

وتقييم األعمال المعقدة والعمليات أو الموارد، أو التعلم، 

بما في ذلك قيادة وإدارة الفرق ضمن األنشطة المهنية أو 

 الفنية والعمل بفعالية كفرد 

تحمل مسؤولية القيادة واألداء االستراتيجي للفرق المهنية  •
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المعرفة الشاملة في البحث العلمي واالبتكارات  •

العمل أو مجال الدراسة أو الحالية  في مجال 

الممارسة المهنية، وأثر ذلك على النظرية 

 والممارسة

البحث االختيار النقدي ألدوات  •

العمل أو  واالستراتيجيات المرتبطة بمجال

 التعلم 

 تحديد المصادر المناسبة •

للمعلومات أو الوسائل التحليلية في 

التحقيقات التي تؤدي إلى استنتاجات 

 وحلول للمشاكل 

مهارات التكنولوجيا  واالتصاالت  •

والمعلومات المتقدمة لتقديم شرح و / أو 

 الفنيةنقد مسائل معقدة من الناحية 

ارة ودعم عملية توجيه التطوير المهني وللنفس و إد

 لآلخرين

القدرة على التعبير عن وجهات نطر عالمية و تقبل  •

المسؤولية تجاه المجتمع و القيم المجتمعية والعالقات 

 االجتماعية

 إدارة األنشطة  المهنية التي قد تكون في  بيئة معقدة •

 تكوين العالقات مع األقران من الممارسين المؤهلين  •

رة على التقييم الذاتي وتحمل المسؤولية عن الممارسة القد •

 المهنية في سياقات تعلم معقدة وغير مألوفة أحيانا

 القيادة والمساهمة في تنفيذ المعايير األخالقية •

فهم منهجي للنظريات والمفاهيم والمبادئ  • 7

والتعميمات المتعلقة بمجال التعلم، والتي بعضها 

 .العلماحدث ما توصل له على حدود 

إتقان المهارات واألدوات المطلوبة لحل  •

المشاكل المعقدة في مجال متخصص من 

 الدراسة

المفاهيمية المهارات التخصصية وإظهار  •

 في مجال الدراسة 

في وظائف التخطيط  التقييم ممارسة  •

الوظائف والتصميم والتقنية و / أو 

اإلشرافية المتعلقة بالمنتجات أو الخدمات 

 أو العمليات 

 إدارة األنشطة والمشاريع •

تحمل المسؤولية عن اتخاذ القرارات في سياقات العمل أو  •

 الدراسة

تحمل مسؤولية عمل المجموعات والعمل بفعالية بتوجيه  •

 من األقران

نقل وتطبيق المهارات التشخيصية واإلبداعية في  •

 مجموعة من السياقات
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C. Types of Qualifications 

• Academic  

• Professional (Technical/vocational) 

D. Classes of Qualifications 

• Major Qualification: an award where all learning outcomes (descriptor) of the level are achieved 

• Minor Qualification: an award where the learning outcomes (descriptor) of the level are achieved 

partially 
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Please conduct the following activities by Feb 15th, 2017. 

No Item Description  
1.  Select a program BSc in Electronics Engineering 

2.  Generate the 
Qualification 
Identity Card 

Use the information about NQF-J above to complete Table (1) below. 

3.  Check 
compatibility of 
program 
outcomes with 
level descriptors 

Map Program outcomes to the descriptors with regard to: 

• Knowledge 

• Skills 

• Competencies 
Complete this part using Table (2) below 

4.  Determine the 
changes required 
in the 
descriptors 

L7 Descriptor (Knowledge):  

• Good understanding of major theories and principles, concepts, and 
methods of scientific research associated with the subject area. 

Should be changed to  

• Understanding of importance of scientific  research in the subject area. 
Complete this part using Table (2) below 

5.  Determine the 
changes required 
in the Program 
Outcomes 

Add a new learning outcome for the program to cover the competencies 
required for L7: 
"Apply knowledge of project and cost management as a member and leader 
in a team, in managing all projects" 
Complete this part using Table (2) below 

6.  Recommendation 
for the 
curriculum 

Add new courses, Remove courses, Recommend changes to the existing 
courses, Recommend changes to the assessment methods 
Complete this part using Table (2) below 
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Table (1): Qualification Identity. 

Qualification Identity Card (Example) 

Name of Awarding 
Institution 

PSUT 

Qualification Name Bachelor in Electronics Engineering 

Qualification Level 7 

Type of Qualification Academic 

Class of Qualification Major 

Objective of the 
Qualification 

Graduates with this qualification will be able to work at Telecom companies 
or enroll in graduate studies 

Volume (Credit Hours) 145 credit hours 

Field of learning Engineering 

Graduation requirements Pass 145 credit hours of course work and 9 credit hours of field training with 
min GPA of 60% 

Entry requirements Min of 80% in General Secondary Examination (Academic Stream) 

Grading system Percentage (%) or Letter (A,B, C,..) 

Supporting documents for 
recognition of qualification 

Graduation Certificate  
Trancript 
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Table (2) Compatibility of PO's with Level Descriptors 

Compatibility of PO's with Level Descriptors 
Please check each LO with regard to compatibility with the Level Descriptors by marking each cell as: 

Compatible 
Partially compatible 

Not compatible 
The descriptors can be found in the Table (3) below. 

 Program 
Outcomes 

Knowledge Skills Competencies 

LO's related to 
Knowledge 

PO1    

PO2    

PO3    
LO's related to 
Skills 

PO4    

PO5    

PO6    
LO's related to 
Competencies 

PO7    

PO8    

PO9    

Recommendations for 

Level Descriptors Add your recommendation here 

Program Outcomes Add your recommendation here 

Program Curriculum Add your recommendation here 
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