
هيئـــة تقويـــم التعليـــم 
Education Evaluation Commission

البرنامج التدريبي لعمليات 

التسجيل في اإلطار السعودي للمؤهالت (سقف)

التمارين

واألنشطة التدريبية 

اإلصدار األول

جمادى األول 1439 هـ / فبراير 2018م





الربنامج التدريبي لعمليات الت�سجيل يف الإطار ال�سع�دي للم�ؤهالت )�سقف(                                               

3 www.eec.gov.sa

التمرين )1(

مقدمة عن اإلطار السعودي للمؤهالت

املدة:10 دقائق
 

الن�ع: فردي.      
  

يرجى قر�ءة كل عب�رة من �لعب�ر�ت �أدن�ه وو�صع عالمة )( �أو )( �أم�م �خل�نة �ملن��صبة مع ت�صحيح �خلط�أ �إن وجد: 

الت�صحيحالعبارة 
الإطار ال�سع�دي للم�ؤهالت اخت�ساره �سقف

التعليم  ج�دة  �سبط  جمال  يف  احلديثة  املفاهيم  من  للم�ؤهالت  ال�طنية  الأطر  مفه�م 
والتدريب

للم�ؤهالت  والبناء  الت�سميم  عملية  ات�ساق  �سمان  اإىل  للم�ؤهالت  ال�طنية  الأطر  تهدف 
)الربامج( مع احتياجات �س�ق العمل واملتطلبات التنم�ية للدول

الدول التي طبقت منظ�مة الأطر ال�طنية للم�ؤهالت اأطلقت ا�سم الدولة على اأطرها 
ل ي�جد ما يلزم اجلهات وامل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية على حتقيق معايري الإطار ال�سع�دي 

للم�ؤهالت والت�سجيل يف الإطار
حتقيق معايري الت�سجيل يف الإطار يدعم من جه�د امل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية يف ربط 

وم�اءمة م�ؤهالتها اأو براجمها مع جهات دولية اأخرى.
اأحد اأهداف �سقف ه� تعزيز فر�ص التحاق وتقدم وانتقال املتعلمني واملتدربني بني القطاعات 

التعليمية والتدريبية و�س�ق العمل 
ترتبط هيئة تق�مي التعليم مبعايل وزير التعليم اإدارًيا وتنظيمًيا 

ي�ساهم الإطار ال�سع�دي للم�ؤهالت يف حتقيق بع�ص من اأهداف روؤية اململكة 2030
هيئة تق�مي التعليم هي اجلهة امل�س�ؤولة على الإ�سراف على الإطار وتط�يره

عدد الدول التي طبقت الأطر ال�طنية للم�ؤهالت حمدود ومل يتجاوز 40 دولة
عدد م�ست�يات الإطار ال�سع�دي للم�ؤهالت 8 م�ست�يات 

ل يغطي الإطار ال�سع�دي للم�ؤهالت جميع قطاعات التعليم والتدريب يف اململكة
عملية الربط وامل�اءمة بني الأطر تتم وفًقا للم�ست�يات وعمق خمرجات التعلم يف كل م�ست�ى

ل ي�ساعد الإطار ال�سع�دي للم�ؤهالت يف حتقيق متطلبات العتماد 
الأو�ساف العامة ملخرجات التعلم يف الإطار ال�سع�دي للم�ؤهالت مك�نة من 5 جمالت 

الت�سجيل يف الإطار ال�سع�دي للم�ؤهالت اأحد املمكنات للح�س�ل على العتماد الأكادميي
من اأوائل الدول التي طبقت الأطر ال�طنية للم�ؤهالت: اأ�سكتلندا واأ�سرتاليا وجن�ب اأفريقيا

م�ؤهل البكال�ري��ص ُي�سكن على امل�ست�ى ال�سابع يف الإطار ال�سع�دي للم�ؤهالت
بداأ مفه�م الأطر ال�طنية للم�ؤهالت قبل اأكرث من 25 �سنة

لن ي�ستعني الإطار مبمثلي اجلهات ذات العالقة واملخت�سني يف جلان احل�كمة واملراجعة
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التمرين )2(
األخطاء الشائعة التي عادة ما تقع فيها 

المؤسسات التعليمية والتدريبية عند رفع 
الشواهد واإلثباتات 

املدة:5 دقائق
 

الن�ع: فردي.      
  

ملع�يري  وحتقيقه�  ��صتيف�ئه�  لتو�صيح  و�لرب�هني  و�لإثب�ت�ت  �ل�صو�هد  تقدمي  و�لتدريبية  �لتعليمية  �ملوؤ�ص�ص�ت  من  يتطلب 
�ملوؤ�ص�ص�ت و�جله�ت  ينبغي على  �لتي  و�ل�صرت�ط�ت  �ملحدد�ت  للموؤهالت. هن�ك عدًد� من  �ل�صعودي  �لإط�ر  �لت�صجيل يف 

�لتعليمية و�لتدريبية مر�ع�ته� عند رفع �ل�صو�هد و�لإثب�ت�ت و�لرب�هني لالإط�ر �ل�صعودي للموؤهالت.

 يرجى قر�ءة �لعن��صر �لت�لية و�لتي تو�صح عدد من �لأخط�ء �لتي ع�دة م� تقع فيه� �ملوؤ�ص�ص�ت �لتعليمية و�لتدريبية عند رفع 
�ل�صو�هد و�لإثب�ت�ت ذ�ت �ل�صلة ب��صتيف�ء وحتقيق مع�يري �لت�صجيل، و�لإج�بة على �صوؤ�ل �لتمرين: 

العبارة 
تقدمي �س�اهد واإثباتات اأو براهني غري معتمدة اأو خمت�مة من قبل امل�ؤ�س�سة التعليمية اأو التدريبية

تقدمي �س�اهد واإثباتات وبراهني غري مرتبطة ارتباًطا مبا�سًرا باملعيار اأو املحك
رفع �س�اهد واإثباتات غري وا�سحة وعدم مراعاة التن�سيق عند اإجراء امل�سح ال�س�ئي والت�س�ير

ل ي�جد عناوين لل�س�اهد والإثباتات والرباهني التي مت رفعها مع من�ذج الت�سجيل
عدم الإ�سارة اإىل رقم ال�سفحة ذات ال�سلة بال�ساهد والإثبات يف من�ذج الت�سجيل 

عدم ذكر مالحظة يف حال عدم انطباق املحك على امل�ؤ�س�سة مثال )وج�د مزودي خدمات تعليم وتدريب مرتبطني باجلهة(.
رفع وثائق ي�سعب قراءتها ومراجعتها نظًرا ل�سغر حجم اخلط اأو عدم دقة الت�س�ير

رفع وثائق ب�سيغة خالف ال�ورد اأو البي دي اإف مما ي�سعب فتحتها ب�ا�سطة الربامج املتاحة
رفع وثائق و�س�اهد م�سغ�طة ل تفتح اإل ب�ا�سطة برامج معينة قد ل تك�ن متاحة يف الأجهزة العامة

عدم وج�د �سعار امل�ؤ�س�سة التعليمية اأو التدريبية اأو ختم يفيد باأن ال�ثيقة املقدمة ر�سمية ومعتمدة
حمت�ى ال�ثيقة املقدمة ك�ساهد يختلف عّما ه� متاح يف القن�ات الر�سمية للم�ؤ�س�سة 

ال�س�اهد والإثباتات والرباهني مل يتم حتديثها وفًقا لتط�رات التي اأجريت على امل�ؤهل )الربنامج(

م� هي �لأخط�ء �لأخرى �لتي قد تقع فيه� �ملوؤ�ص�ص�ت �لتعليمية و�لتدريبية عند رفع �ل�صو�هد و�لإثب�ت�ت لالإط�ر �ل�صعودي 
للموؤهالت؟
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التمرين )3(
معايير تسجيل وإدراج الجهات 

المانحة للمؤهالت )المعيار 1 -4( 

املدة: 20 دقيقة
 

الن�ع: جماعي.      
  

حددت هيئة تقومي �لتعليم 7 مع�يري لت�صجيل و�إدر�ج �جله�ت �مل�نحة للموؤهالت، حتدد هذه �ملع�يري �ل�صي��ص�ت و�لإجر�ء�ت 
للموؤهالت  �مل�نحة  �جله�ت  و�إدر�ج  ت�صجيل  مع�يري  تهدف  )�لرب�مج(.  �ملوؤهالت  ومر�جعة  وبن�ء  تخطيط  لعملية  و�لآلي�ت 
�إىل �صم�ن �تب�ع موؤ�ص�ص�ت �لتعليم و�لتدريب يف �ململكة لأ�ص�ص ومنهجي�ت موحدة فيم� يخ�ص عملي�ت �لت�صميم و�لبن�ء 

و�لتطوير للموؤهالت.

للم�ص�ركة يف �لتمرين يرجى قر�ءة �لأ�صئلة �لت�لية كمجموعة وتدوين �لإج�بة �ملن��صبة، على �أن تقوم كل جمموعة بتحديد 
�ملرتبطة بكل  �لأ�صئلة  �لإج�بة على  �ملجموعة.  �أع�ص�ء  �تفق عليه�  �لتي  �لإج�ب�ت  لعر�ص وتقدمي  له�  للوقت وممثل  �ص�بط 

معي�ر ينبغي �أل ي�صتغرق �أكرث من 5 دق�ئق.

�ملعي�ر �لأول: عملي�ت �لإط�ر �ل�صعودي للموؤهالت:  

السؤال )1(

و�سرورة  للم�ؤهالت  ال�سع�دي  الإطار  عمليات  معيار:  ه�  للم�ؤهالت  املانحة  اجلهات  واإدراج  ت�سجيل  معايري  اأحد 
ال��سل  ويك�ن حلقة  الت�سجيل  بعمليات  املتعلقة  ال�س�ؤون  يت�ىل  التدريبية  اأو  التعليمية  امل�ؤ�س�سة  داخل  وج�د فريق 
بني امل�ؤ�س�سة و�سقف. ما هي الإدارات والأق�سام داخل امل�ؤ�س�سة التعليمية اأو التدريبية التي باإمكانها القيام بدور حلقة 
ال��سل وتن�سيق اإجراءات الت�سجيل والتاأكد من ا�ستيفاء املعيار قبل رفع مناذج الت�سجيل وال�س�اهد والإثباتات لالإطار 

ال�سع�دي للم�ؤهالت؟
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السؤال )2(

ماهي اخل�سائ�ص وال�سمات واملهارات التي يتطلب اأن تت�فر يف الأفراد املر�سحني ليك�ن�ا �سمن الفريق الداخلي؟ 
 
  1

 
  2

 
  3

 
  4

السؤال )3(

اأهمية  ما  ت�سجيل،  دفع مقابل مايل عن كل طلب  للم�ؤهالت ه�  ال�سع�دي  الإطار  الت�سجيل يف  جزء من متطلبات 
احل�س�ل على م�افقة الإدارة العليا يف امل�ؤ�س�سة التعليمية اأو التدريبية؟ وكيف ت�ستطيع امل�ؤ�س�سات بكلياتها واأق�سامها 
املختلفة التخطيط وجدولة طلبات الت�سجيل دون اأن تتحمل امل�ؤ�س�سة تبعات مالية كبرية؟ وما ه� دور فريق العمل 

الداخلي يف هذا ال�سدد؟

السؤال )4(

ما هي طبيعة ال�س�اهد والإثباتات التي ميكن تقدميها لالإطار ال�سع�دي للم�ؤهالت من قبل امل�ؤ�س�سة التعليمية اأو 
التدريبية والتي ت��سح الت�سكيل الإداري لهذا الفريق الداخلي مع حتديد مهام وواجبات اأع�ساء الفريق؟
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�ملعي�ر �لث�ين: نظم معلوم�ت �ملوؤهالت 

السؤال )1(

اأنظمة  اأهمية وج�د  ما  للم�ؤهالت،  املانحة  واإدراج اجلهات  ت�سجيل  اأحد معايري  ه�  امل�ؤهالت  نظم معل�مات  معيار 
امل�ؤ�س�سات  وملاذا حتتاج  التدريبية؟  اأو  التعليمية  امل�ؤ�س�سة  املقدمة من قبل  )الربامج(  بامل�ؤهالت  ُتعنى  تقنية  واآليات 

التعليمية والتدريبية اإىل اأنظمة لإدارة ق�اعد بيانات ومعل�مات املتعلمني واملتدربني املنتظمني واخلريجني؟

السؤال )2(

يف ظل الهجمات التقنية التي ت�اجه اجلهات التعليمية والتدريبية ما هي الإجراءات الإدارية والحرتازية التي ميكن 
للجهات تطبيقها للحد من �سرقة اأو فقدان املعل�مات والبيانات املتعلقة بامل�ؤهالت واملتعلمني واملتدربني؟ 

السؤال )3(

ما هي ال�س�اهد والإثباتات التي ميكن للم�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية تقدميها لت��سيح ا�ستيفاء املعيار؟
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�ملعي�ر �لث�لث: ت�صميم �ملوؤهالت   

السؤال )1(

معيار ت�سميم امل�ؤهالت ه� اأحد معايري ت�سجيل واإدراج اجلهات املانحة للم�ؤهالت، ما اأهمية وج�د اآليات و�سيا�سات 
واإجراءات م�حدة لعملية الت�سميم على م�ست�ى امل�ؤ�س�سة التعليمية اأو التدريبية؟ وما هي التحديات التي قد ت�اجه 
اآليات ومنهجية م�حدة لت�سميم  امل�ؤ�س�سات واملتعلمني واملتدربني واأفراد املجتمع وجهات العمل يف حال عدم وج�د 

وبناء امل�ؤهالت؟

السؤال )2(

يتطلب لت�سجيل امل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية يف الإطار كجهة مانحة للم�ؤهالت اأن يك�ن لديها اإجراءات واآليات 
معتمدة لحت�ساب وتقدير ال�ساعات الفعلية اأو ما يعادلها للم�ؤهل ومك�ناته، وُتعرف ال�ساعات الفعلية اأو ما يعادلها 
باأنها ال�قت الذي يحتاجه املتعلم يف م�ست�ى معني لإجناز جمم�عة من املخرجات، وي�سمل جميع اأن�اع اأن�سطة التعلم 
ال�قت  هذا  تقدير  اأهمية  ما  لها(  للتح�سري  املطل�ب  وال�قت  والختبارات  وامل�ساريع  الذاتية  والدرا�سة  )ال�اجبات 

وت��سيحه للمتعلمني/املتدربني؟ 
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السؤال )3(

اإجراءات  والتدريبية  التعليمية  امل�ؤ�س�سات  لدى  يك�ن  اأن  للم�ؤهالت  ال�سع�دي  الإطار  يف  الت�سجيل  متطلبات  اأحد 
و�سيا�سات ومنهجية م�حدة ل�سياغة خمرجات التعلم؟ ما اأهمية هذا املعيار؟

السؤال )4(

لتقييم خمرجات  ومنهجية م�حدة  و�سيا�سات  اإجراءات  التدريبية  اأو  التعليمية  امل�ؤ�س�سات  لدى  يك�ن  اأن  يجب  ملاذا 
التدري�ص  هيئة  واأع�ساء  الربامج  على  للقائمني  ميكن  التي  الختبارات  بخالف  التقييم  و�سائل  هي  وما  التعلم؟ 

)التدريب( تطبيقها لقيا�ص مدى حتقق خمرجات التعلم؟

السؤال )5(

ال�قت  وت�فري  النفاق  كفاءة  رفع  يف  دور  وله  مهم  )الربنامج(  للم�ؤهل  والنتقال  والتقدم  اللتحاق  فر�ص  وج�د 
واجلهد للمتعلمني واملتدربني، وقد �سعت عدد من امل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية اإىل تفعيل مثل هذه الفر�ص ودعم 
اأن يك�ن لدى امل�ؤ�س�سات  اأو ما يعرف بربنامج التج�سري. ما اأهمية  تقدم املتعلمني بني قطاعات التعليم والت�ظيف 
للم�ؤهل  والنتقال  والتقدم  اللتحاق  و�سيا�سات ومنهجية م�حدة يف حتديد فر�ص  اإجراءات  والتدريبية  التعليمية 
)الربنامج(؟ وما هي الف�ائد التي ميكن اأن جتنيها امل�ؤ�س�سات عند تطبيق مثل هذه ال�سيا�سات والإجراءات واملنهجيات 

لرباجمها وم�ؤهالتها؟ 
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السؤال )6(

ما هي ال�س�اهد والإثباتات التي ميكن للم�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية تقدميها لت��سيح ا�ستيفاء املعيار؟
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�ملعي�ر �لر�بع: مر�جعة وتطوير �ملوؤهالت 

السؤال )1(

اأحد معايري ت�سجيل واإدراج اجلهات املانحة للم�ؤهالت ه� معيار: مراجعة وتط�ير امل�ؤهالت و�سرورة وج�د �سيا�سات 
ما  العمل،  �س�ق  ي�سهدها  التي  املت�سارعة  املتغريات  والتط�ير، يف ظل  املراجعة  لعملية  وا�سحة  واإجراءات ومنهجية 

اأهمية هذا املعيار؟ وما هي ال�س�ابط وال�سرتاطات املطل�ب مراعاتها عند تط�ير ومراجعة امل�ؤهالت؟

السؤال )3(

وتط�ير  مراجعة  عند  العمل  واأرباب  امل�سلحة  اأ�سحاب  مب�ساركة  التدريبية  اأو  التعليمية  امل�ؤ�س�سات  تق�م  اأن  ينبغي 
امل�ؤهالت )الربامج(، ما اأهمية اإ�سراكهم؟ 

السؤال )3(

ماهي التحديات التي من املمكن اأن ت�اجهها امل�ؤ�س�سات التعليمية اأو التدريبية عند اإ�سراكهم لأ�سحاب امل�سلحة واأرباب 
العمل؟ وما هي الطرق واحلل�ل املتاحة للتغلب على مثل هذه التحديات اإن وجدت؟
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السؤال )4(

ما هي طبيعة ال�س�اهد والإثباتات التي ميكن تقدميها لالإطار ال�سع�دي للم�ؤهالت من قبل امل�ؤ�س�سة التعليمية اأو 
التدريبية والتي ت��سح باأن عملية املراجعة والتط�ير للم�ؤهالت )الربامج( متت ب�سكل م�ؤ�س�سي ومنهجي؟
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التمرين )4(
المعيار الخامس: 

إصدار الشهادات وتوثيقها

املدة: 10 دقائق
 

الن�ع: فردي.      
  

يرجى قر�ءة كل عب�رة وو�صع عالمة )( �أم�م �لعب�ر�ت �لتي تنطبق �أو ل تنطبق مع معي�ر �إ�صد�ر �ل�صه�د�ت وتوثيقه�: 

ال تنطبقتنطبقالعبارة 

نظام اإلكرتوين لإ�سدار ال�سهادات وت�ساف على ال�سهادة متطلبات الإطار رمز الت�سجيل وا�سم امل�ؤهل 

�سيا�سات واإجراءات واآليات معتمدة على م�ست�ى اجلهة لإ�سدار وت�ثيق �سهادات املتعلمني/املتدربني

�سيا�سات واإجراءات معتمدة على م�ست�ى اجلهة لت�ثيق الإجناز اجلزئي للمتعلمني/املتدربني

�سيا�سات واإجراءات لل�قاية من الأخطاء/الحتيال املحتملة عند اإ�سدار اأو اإعادة اإ�سدار ال�سهادات

تعديل م�سمى ال�سهادات مبا يت�افق مع متطلبات الإطار )الدرجة/حرف اجلر/التخ�س�ص(

حتديد م�ست�ى امل�ؤهل على وثيقة ال�سهادة

تطبيق الإجراءات الكفيلة ملنع التزوير لل�سهادات 

طباعة ال�سهادات باللغتني العربية والإجنليزية

�سهادة ح�سن �سل�ك 

)graduate profile( قائمة باملهارات والقدرات التي يتحلى بها اخلريج

اأر�سفة ال�سهادات اإلكرتونًيا

اإجراءات و�سيا�سات لت�ثيق واأر�سفة ال�سهادات 

اإجراءات و�سيا�سات لطباعة بدل تالف اأو فاقد لل�سهادات 

نظام اإلكرتوين لطباعة واإ�سدار ال�سهادات

اإجراءات ُمعلنة فيما يخ�ص اإ�سدار ال�سهادات 

عدم التاأخر يف ر�سد الدرجات واإ�سدار ال�سهادات للطالب

نظم و�سيا�سات واإجراءات حفظ ال�سهادات و�سجالت الدرجات م�حدة بني �سطري البنني والبنات

امل�ؤهل املُ�سجل يف �سقف ينبغي اأن ت�ساف يف ال�سهادة م�ست�ى امل�ؤهل
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م� هي �لأمور �لتي يجب مر�ع�ته� و�لعمل عليه� د�خلًي� ل�صتيف�ء معي�ر �إ�صد�ر �ل�صه�د�ت وتوثيقه�؟

لتو�صيح  تقدميه�  و�لتدريبية  �لتعليمية  �ملوؤ�ص�ص�ت  من  يتطلب  �لتي  و�لإثب�ت�ت  �ل�صو�هد  هي  م� 
��صتيف�ء �ملعي�ر؟
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التمرين )5(
المعيار السادس: الممارسات الخاطئة 

المعيار السابع: التظلم

املدة: 20 دقيقة
 

الن�ع: جماعي.      
  

للم�ص�ركة يف �لتمرين يرجى قر�ءة �لأ�صئلة �لت�لية كمجموعة وتدوين �لإج�بة �ملن��صبة حتت كل �صوؤ�ل. كم� نرجو من كل 
جمموعة حتديد �ص�بط للوقت وممثل له� لعر�ص وتقدمي �لإج�ب�ت �لتي �تفق عليه� �أع�ص�ء �ملجموعة لبقية �ملجموع�ت. 

�ملعي�ر �ل�ص�د�ص: �ملم�ر�ص�ت �خل�طئة 

السؤال )1(

اأحد معايري ت�سجيل واإدراج اجلهات املانحة للم�ؤهالت ه� معيار: املمار�سات اخلاطئة والذي يهدف للحد من الأخطاء 
مراجعة  امل�ؤهالت،  وت�سميم  بناء  والت�سجيل،  )القب�ل  يخ�ص:  فيما  وحتديًدا  امل�سالح  وت�سارب  واملالية  الإدارية 

وتط�ير امل�ؤهالت، طرح امل�ؤهل، اإ�سدار ال�سهادات( ما اأهمية هذا املعيار؟ 

السؤال )2(

ما هي املمار�سات اخلاطئة التي قد تقع فيها امل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية اأو مزودي التعليم والتدريب املرتبطني 
باجلهة عند ت�سميم وبناء ومراجعة وطرح امل�ؤهالت؟

 
  1

 
  2

 
  3

 
  4

 
  5

 
  6
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السؤال )3(

ما هي ال�س�اهد والإثباتات التي يتطلب من امل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية تقدميها لت��سيح ا�ستيفاء املعيار؟

�ملعي�ر �ل�ص�بع: �لتظلم 

السؤال )1(

اأو  املتدربني  اأو  للمتعلمني  يتيح  والذي  التظلم  معيار:  ه�  للم�ؤهالت  املانحة  اجلهات  واإدراج  ت�سجيل  معايري  اأحد 
اأو اإجراءات التقييم ور�سد  مزودي التعليم والتدريب املرتبطني باجلهة العرتا�ص ح�ل القرارات املتعلقة بامل�ؤهل 
لن�سر  ا�ستخدامها  والتدريب  التعليم  مل�ؤ�س�سات  التي ميكن  القن�ات  املعيار؟ وما هي  اأهمية هذا  النتائج وغريها، ما 

ال�سيا�سات والإجراءات والنماذج املتعلقة بالتظلم؟
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السؤال )2(

ما هي ال�س�اهد والإثباتات التي يتطلب من امل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية تقدميها لت��سيح ا�ستيفاء معيار التظلم 
على امل�ست�ى امل�ؤ�س�سي؟
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التمرين )6(
نموذج تسجيل وإدراج الجهات 

المانحة للمؤهالت

املدة: 10 دقائق
 

الن�ع: فردي.      
  

�لق�صم �لأول: معلوم�ت ع�مة عن �جلهة �ملقدمة للطلب 

معل�مات اجلهة املتقدمة بطلب الت�سجيل   
ا�سم اجلهة باللغة العربية 

ا�سم اجلهة باللغة الإجنليزية  

 جهة حكومية  
..................................................................... الرقم  ال�زراء  جمل�ص  ال�سامي/قرار   القرار 

التاريخ ........................................................................................................................
 جهة اأهلية  

رقم الرخ�سة .................................................. التاريخ ............................................... اجلهة 
ال�سادرة للرخ�سة ..........................................................................................

تاريخ نهاية الرخ�سة ...................................................................................................
 اأخرى الرجاء التحديد:

احلالة التنظيمية للجهة

تاريخ تقدمي الطلب
امل�قع الإلكرتوين للجهة

�ص. ب:               
الرمز الربيدي:  

املدينة: 

العن�ان 

مكة املكرمة �
الق�سيم �
 ع�سري �
حائل �
 جازان �
الباحة �

الريا�ص �
املدينة املن�رة �
املنطقة ال�سرقية �
تب�ك �
احلدود ال�سمالية �
جنران �
اجل�ف �

املنطقة الإدارية

ا����س���م ال�����س��خ�����ص امل���������س�����ؤول ع��ن 
عمليات الإطار بداخل اجلهة

الق�سم/ الإدارة املن�سب
رقم اجل�ال رقم الهاتف 

رقم الفاك�ص الربيد الإلكرتوين
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م���ع���ل����م���ات  )اأي  م����الح����ظ����ات 
اإ�سافية(

�لق�صم �لث�ين: معلوم�ت �لإف�ص�ح و�للتز�م 

ال  نعم توؤكد اجلهة املتقدمة بطلب الت�صجيل كجهة مانحة مبا يلي:

1. ت�فر جميع ال�س�اهد والرباهني والإثباتات ذات ال�سلة بتحقيق املعايري  

2. �سحة ودقة ومالئمة جميع البيانات املقدمة 

الإطار  يف  ت�سجيلها(  )بعد  بامل�ؤهالت  املرتبطة  املتعلمني  معل�مات  جميع  ت�فري  على  امل�افقة   .3
ال�سع�دي للم�ؤهالت

4. امل�افقة على ابالغ الإطار ال�سع�دي للم�ؤهالت خالل فرتة الت�سجيل عن اأي �سبب قد ي�ؤثر على 
�سالحية ت�سجيل اجلهة اأو اأي تعديالت اأجريت على اجلهة اأو امل�ؤهل الذي مت ت�سجيله

5. اأ. هل امل�ؤ�س�سة معتمدة اعتماد م�ؤ�س�سي )من م�ؤ�س�سة اعتماد حملية اأو دولية(؟

5. ب. اإذا كانت اإجابة ال�س�ؤال ال�سابق نعم، الرجاء تزويدنا با�سم اجلهة املعتمدة ورقم قرار العتماد وارفاق �س�رة من قرار العتماد

ا�سم جهة العتماد:................................................................................................................................................................................................................ •

تاريخ العتماد )مدة �سالحية العتماد(  من:......................................................................   اإىل:......................................................................... •

الرجاء اإرفاق تقرير العتماد •

معلوم�ت مزودي خدمة �لتعليم �أو �لتدريب )�إن وجد(

اأو جهات  وي�جد جهة  امل�ؤهالت،  بت�سميم  تق�م فقط  الت�سجيل كجهة مانحة  املتقدمة بطلب  كانت اجلهة  يف حال 
اأخرى تق�م بعملية طرح وتقدمي هذه امل�ؤهالت، الرجاء تعبئة املعل�مات التالية: 

6. ا�سم اجلهة اأو اجلهات التي تق�م بعملية طرح وتقدمي الربامج التعليمية اأو التدريبية

......................................................................................................................................................... 
  1

......................................................................................................................................................... 
  2

......................................................................................................................................................... 
  3

ا�سم اجلهة اأو اجلهات )اإن وجد(
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�لق�صم �لث�لث: معلوم�ت �ملوؤهالت  

تقدمي نبذة عن امل�ؤهالت التي تق�م اجلهة املتقدمة بطلب الت�سجيل بت�سميمها اأو تط�يرها

 امل�ؤهالت التابعة للجهة 

العدد الكلي للم�ؤهالت التابعة للجهة 

عدد امل�ؤهالت املت�قع ت�سجيلها خالل عام من تقدمي طلب الت�سجيل كجهة مانحة

الرجاء كتابة معل�مات امل�ؤهالت املت�قع ت�سجيلها خالل عام من تقدمي الطلب ميكن زيادة اخلانات ح�سب الحتياج

امل�ست�ى املت�قع الت�سجيل عليه م�سمى امل�ؤهل

امل�ست�ى املت�قع الت�سجيل عليه م�سمى امل�ؤهل

امل�ست�ى املت�قع الت�سجيل عليه م�سمى امل�ؤهل

امل�ست�ى املت�قع الت�سجيل عليه م�سمى امل�ؤهل

�لق�صم �لر�بع: مع�يري ت�صجيل و�إدر�ج �جله�ت �مل�نحة للموؤهالت 

حتدد اجلهة املتقدمة بطلب الت�سجيل حالة ا�ستيفاء املعايري واملحكات مع اأهمية الإ�سارة اإىل ا�سم ال�ساهد اأو الإثبات 
التي قامت اجلهة باإرفاقه مع طلب الت�سجيل، مع مراعاة ت��سيح رقم ال�سفحة يف ال�ساهد اأو ال�ثيقة يف حال وج�د 

اأكرث من �سفحة يف ال�ساهد اأو الثبات. 
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�ملعي�ر 1: عملي�ت �لإط�ر �ل�صعودي للموؤهالت 

اأن يك�ن لدى اجلهة اآلية اإدارية ومالية ت�سمن تطبيق عمليات الإطار ال�سع�دي للم�ؤهالت.

 #
ال�سفحة

#
 املرفق

ال�س�اهد 
والإثباتات حالة ال�ستيفاء

املحكات
ا�سم املرفق غري م�ست�ٍف م�ست�ٍف

1.1 حت��دد اجل��ه��ة امل�����س���ؤول��ني ع��ن الإ����س���راف على 
ال�سع�دي  ب��الإط��ار  اخلا�سة  وامل��ه��ام  العمليات 

للم�ؤهالت.
2.1 اأن يك�ن لدى اجلهة �سيا�سات واإجراءات لتنفيذ 

مهام عمليات الإطار ال�سع�دي للم�ؤهالت.
3.1 تعريف بالأدوار وامل�س�ؤوليات املتعلقة بعمليات 

الإطار ال�سع�دي للم�ؤهالت.
4.1 اأن يك�ن لدى اجلهة �سخ�ص )�سابط ات�سال( 
م��ع��ن��ي ب��ال��ق��ي��ام ب��ع��م��ل��ي��ات الإط������ار ال�����س��ع���دي 

للم�ؤهالت.
للقيام  م���ؤه��ل��ني  اجل��ه��ة م�ظفني  ل��دى  ي��ك���ن  اأن 

بعمليات الإطار ال�سع�دي للم�ؤهالت.
م��ن��ا���س��ب��ة  اإج��������راءات  اجل���ه���ة  ل����دى  ي���ك����ن  اأن   5.1
ل����الإ�����س����راف ع���ل���ى م��������زودي خ����دم����ة ال��ت��ع��ل��ي��م 
وال���ت���دري���ب امل��رت��ب��ط��ني ب��ه��ا مب���ا ي��ت��ن��ا���س��ب مع 

معايري الإطار ال�سع�دي للم�ؤهالت. 
ل���دى اجل��ه��ة م�����ارد ك��اف��ي��ة ت�سمن  ي��ك���ن  اأن   6.1
املتعلقة  الأن�����س��ط��ة  م��ال��ي��ة لإجن�����از  ا���س��ت��دام��ة 

بالإطار ال�سع�دي للم�ؤهالت.

�ملعي�ر 2: نظم معلوم�ت �ملوؤهالت 

اأن يك�ن لدى اجلهة اآليات جلمع وترتيب وحفظ وتاأمني املعل�مات والبيانات املتعلقة بامل�ؤهالت واملتعلمني.

#
 ال�سفحة

 #
املرفق

ال�س�اهد 
والإثباتات

حالة
ال�ستيفاء املحكات

ا�سم املرفق غري م�ست�ٍف م�ست�ٍف
1.2 ل���دى اجل��ه��ة اآل���ي���ة جل��م��ع وت��رت��ي��ب وت���ث��ي��ق امل��ع��ل���م��ات 

والبيانات املتعلقة بامل�ؤهالت يف نظام ق�اعد بيانات �سامل.
اآل���ي���ة جل��م��ع وت��رت��ي��ب ال��ب��ي��ان��ات  2.2 اأن ي��ك���ن ل���دى اجل��ه��ة 
نظام  يف  امل�سجلني  املتعلّمني  ب����اإدارة  املتعلقة  وامل��ع��ل���م��ات 

ق�اعد البيانات.
اآل���ي���ة جل��م��ع وت��رت��ي��ب ال��ب��ي��ان��ات  3.2 اأن ي��ك���ن ل���دى اجل��ه��ة 

واملعل�مات املتعلقة مبزودي خدمة التعليم والتدريب
اأج��ل جمع وترتيب  اآم��ن وم�ث�ق من  4.2 �سمان وج���د نظام 

وحفظ البيانات واملعل�مات.
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�ملعي�ر 3: ت�صميم �ملوؤهل 

اأن يك�ن لدى اجلهة اآلية لت�سميم امل�ؤهالت وفقاً ملعايري الإطار ال�سع�دي للم�ؤهالت.

# 
ال�سفحة

# 
املرفق

 ال�س�اهد
والإثباتات

حالة
ال�ستيفاء املحكات

ا�سم املرفق غري م�ست�ٍف م�ست�ٍف
1.3 لدى اجلهة اآلية لتحديد اأهداف امل�ؤهالت.

2.3 لدى اجلهة اإجراءات معتمدة لحت�ساب ال�ساعات الفعلية 
اأو ما يعادلها للم�ؤهالت.

خمرجات  وحت��دي��د  ل�سياغة  اآل��ي��ة  اجلهة  ل��دى  يك�ن  اأن   3.3
التعلم واآليات التقييم.

4.3 حتديد اآلية التقييم التي ت�سمن حتقيق خمرجات التعلم.
م��زودي اخلمة فيما يخ�ص  ال�سراف على  اآليات  5.3 حتديد 

التقييم.
6.3 لدى اجلهة اآلية التقدم والنتقال بني امل�سارات املختلفة 

للم�ؤهالت.

�ملعي�ر 4: مر�جعة وتطوير �ملوؤهالت 

اأن يك�ن لدى اجلهة اآلية ملراجعة وتط�ير امل�ؤهالت وفقاً ملعايري الإطار ال�سع�دي للم�ؤهالت.

 #
ال�سفحة

 #
املرفق

ال�س�اهد 
والإثباتات

حالة
ال�ستيفاء

املحكات

ا�سم املرفق غري م�ست�ٍف م�ست�ٍف
1.4 لدى اجلهة اإجراءات وا�سحة ميكن تطبيقها ملراجعة 

وتط�ير امل�ؤهالت.

�ملعي�ر 5: �إ�صد�ر �ل�صه�د�ت وتوثيقه� 

اأن يك�ن لدى اجلهة اآلية اإ�سدار وت�ثيق امل�ؤهالت املنجزة كلًيا اأو جزئًيا. 

 #
ال�سفحة

 #
املرفق

ال�س�اهد 
والإثباتات

حالة
ال�ستيفاء

املحكات

ا�سم املرفق غري م�ست�ٍف م�ست�ٍف
1.5 ل���دى اجل��ه��ة اإج�������راءات وا���س��ح��ة لإ����س���دار وت���ث��ي��ق 

ال�سهادات.
2.5 حتت�ي ال�سهادة على جميع املعل�مات املتعلقة بامل�ؤهل.
3.5 ل���دى اجل��ه��ة اإج������راءات لإ����س���دار ال���ث��ائ��ق اخل��ا���س��ة 

بالإجناز اجلزئي.
لإ���س��دار  منا�سبة  و�سيا�سات  اج����راءات  اجل��ه��ة  ل��دى   4.5

ال�سهادات متنع الغ�ص والأخطاء املُْحَتَمل وق�عها. 
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�ملعي�ر 6: �ملم�ر�ص�ت �خل�طئة 

اأن يك�ن لدى اجلهة اآلية حتد وتعالج من املمار�سات اخلاطئة فيما يخ�ص ت�سميم وتقدمي وتقييم ومنح ال�سهادات.

 #
ال�سفحة

 #
املرفق

ال�س�اهد 
والإثباتات

حالة
ال�ستيفاء املحكات

ا�سم املرفق غري م�ست�ٍف م�ست�ٍف
واإج���راءات للحد من ومعاجلة  �سيا�سات  1.6 لدى اجلهة 

املمار�سات اخلاطئة والتحقق منها.
2.6 اأن يك�ن لدى اجلهة ال�سيا�سات والإجراءات لتحديد 

ومراقبة ومعاجلة ت�سارب امل�سالح. 
امل��م��ار���س��ات اخلاطئة  اآل��ي��ة رق��اب��ي��ة على  3.6 ل��دى اجل��ه��ة 

ملزودي التعليم والتدريب ذوي العالقة. 

�ملعي�ر 7: �لتظلم 

تقدمي  اخلدمة  ومزودي  الأفراد  خاللها  من  ي�ستطيع  وا�سحة  واإجراءات  و�سيا�سات  اآلية  اجلهة  لدى  يك�ن  اأن 
مالحظاتهم اأو اعرتا�ساتهم فيما يتعلق بامل�ؤهل. 

# 
ال�سفحة

# 
املرفق

 ال�س�اهد
والإثباتات

حالة
ال�ستيفاء املحكات

ا�سم املرفق غري م�ست�ٍف م�ست�ٍف
اآلية  ت��سح  للتظلم  اإج���راءات  اجلهة  ل��دى  يك�ن  اأن   1.7
اخلا�سة  ال��ت��ظ��ل��م  ب��ط��ل��ب��ات  املتعلقة  ال���ق���رارات  ات��خ��اذ 

بامل�ؤهالت اأو مزودي اخلدمة. 
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التمرين )7(
أداة التحقق من استيفاء معايير تسجيل 

وإدراج الجهات المانحة للمؤهالت في اإلطار 
السعودي للمؤهالت

املدة: 20 دقيقة
 

الن�ع: فردي.      
  

يرجى قر�ءة كل عن�صر من عن��صر �لتحقق من منظور �ملوؤ�ص�صة �لتعليمية �أو �لتدريبية �لتي تنتمي �إليه� وو�صع عالمة )√( 
�أم�م �خل�نة �ملن��صبة بجو�ر كل عن�صر. 

يف نه�ية �جلدول �لث�ين من �لتمرين يرجى حتديد �لعدد �لإجم�يل من �لعن��صر �ملتوفرة و�لعن��صر �ملتوفرة جزئًي� و�لعن��صر 
�لغري متوفرة، و�لإج�بة على �لأ�صئلة ذ�ت �ل�صلة. 

يهدف �لتمرين �إىل �إت�حة �لفر�صة لكم لتقومي �أد�ء جهتكم ذ�تًي� و�لتعرف على مدى ��صتيف�ء مع�يري �لت�صجيل كجهة م�نحة 
للموؤهالت يف �لإط�ر �ل�صعودي للموؤهالت. 

بناء  عملية  ملزاولة  التنظيمية(  )احلالة  القانوين  االأ�صا�س  االأول:  اجل��دول 
ال ينطبقالنعموت�صميم ومراجعة املوؤهالت

ومراجعة  وت�سميم  بناء  عملية  مبزاولة  ال�زراء  جمل�ص  من  قرار  اأو  ملكي  مر�س�م  لدينا 
امل�ؤهالت

لدينا ترخي�ص �سادر من قبل وزارة التعليم يخ�لنا للقيام بعملية بناء وت�سميم امل�ؤهالت 
لدينا ترخي�ص �سادر من قبل امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني يخ�لنا للقيام بعملية 

بناء وت�سميم امل�ؤهالت

بناء  بعملية  للقيام  اململكة  يف  املعنية  اجلهات  اأحد  قبل  من  �سادر  ترخي�ص  اأو  رخ�سة  لدينا 
............................................................................................................. اجلهة  ا�سم  حتديد  يرجى  امل�ؤهالت،   وت�سميم 
................................................................................................................................................................................................................................................

متوفر متوفراجلدول الثاين: معايري وحمكات ت�صجيل واإدراج اجلهات املانحة للموؤهالت
جزئًيا

غري 
متوفر

املعيار الأول: عمليات الإطار ال�سع�دي للم�ؤهالت  

الإطار 1 يف  الت�سجيل  ومتطلبات  و�س�ؤون  عمليات  باإدارة  ُتعنى  داخلية  فريق/جلنة  لدينا 
ال�سع�دي للم�ؤهالت

واجباتهم 2 حتديد  ومت  الفريق/اللجنة  هذا  عنا�سر  بت�سكيل  اإداري  قرار  اإ�سدار  مت 
وم�س�ؤولياتهم 

مت ربط الفريق/اللجنة �سمن الهيكل التنظيمي لدينا3
يعمل الفريق/اللجنة لدينا مبراجعة طلبات الت�سجيل والتاأكد من ا�ستيفاء معايري الإطار4
لدينا اإجراءات واآليات لالإ�سراف على تنفيذ الفريق/اللجنة للمهام وامل�س�ؤوليات املناطة بهم5
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متوفر متوفراجلدول الثاين: معايري وحمكات ت�صجيل واإدراج اجلهات املانحة للموؤهالت
جزئًيا

غري 
متوفر

لدينا �سابط ات�سال يق�م بالت�ا�سل والتن�سيق بيننا وبني فريق الإطار بهيئة تق�مي التعليم6
يعمل اأع�ساء الفريق/اللجنة بالتعريف بعمليات ومعايري الإطار ون�سر الثقافة7
لدينا اآليات واإجراءات لالإ�سراف على مقدمي خدمات التعليم اأو التدريب املرتبطني بنا8

لدينا القدرات والإمكانيات املالية الالزمة لت�سميم وتط�ير امل�ؤهالت وفًقا ملعايري الإطار 9
وت�سجيلها يف الإطار

مت حتديد واإقرار ميزانية لإدارة �س�ؤون عمليات ت�سجيل اجلهة وم�ؤهالتنا �سمن الإطار10
لدينا خطة وميزانية معتمدة لعمليات الت�سجيل خالل ال�سنة11

املعيار الثاين: نظم معل�مات امل�ؤهالت 
لدينا نظام تقني جلمع وترتيب وت�ثيق املعل�مات والبيانات املتعلقة بامل�ؤهالت12
لدينا اإجراءات واآليات حلفظ بيانات امل�ؤهالت وبيانات املتعلمني/املتدربني13

املدين 14 ال�سجل  رقم  على  بناًء  اآلًيا  املتعلمني/املتدربني  بيانات  ا�سرتجاع  يف  القدرة  لدينا 
للمتعلم/املتدرب

و�سجالتهم 15 املتعلمني/املتدربني  بيانات  ق�اعد  واإدارة  وترتيب  جمع  يف  القدرة  لدينا 
الأكادميية

يتم اتباع اأق�سى درجات احلماية و�سرية البيانات واملعل�مات اخلا�سة باملتعلمني/املتدربني16

و�سجالتهم 17 املتعلمني/املتدربني  بيانات  �سرية  حلماية  حمددة  واإجراءات  �سيا�سات  لدينا 
الأكادميية

لدينا �سيا�سات واإجراءات ل�ستخدام الأنظمة والآليات التقنية حمددة فيها ال�سالحيات 18

التقنية اخلا�سة 19 ا�ستخدام خ�سائ�ص الأنظمة والآليات  اإر�سادية ت��سح طريقة  اأدلة  لدينا 
باملتعلمني/املتدربني

التعليم/20 مزودي  عرب  اأو  قبلنا  من  تخرج�ا  الذين  باخلريجني  اإلكرتونية  بيانات  لدينا 
التدريب التابعني لنا 

املعيار الثالث: ت�سميم امل�ؤهل  
لدينا اآليات واإجراءات معتمدة على م�ست�ى اجلهة لتحديد الهدف من طرح امل�ؤهل21

نتبع اإجراءات حمددة ل�سمان م�ساركة اأ�سحاب امل�سلحة واأرباب العمل يف عملية ت�سميم 22
ومراجعة امل�ؤهل

نتبع اإجراءات واآليات ل�سمان ت�افق م�ؤهالتنا مع الحتياجات التنم�ية واحتياجات �س�ق 23
العمل

نتبع اإجراءات معتمدة لتقدير ال�قت الذي يتطلب من املتعلم/املتدرب اللتزام به لتحقيق 24
خمرجات التعلم

نتبع اإجراءات معتمدة لتقدير ال�قت املطل�ب اللتزام به من قبل املتعلم/املتدرب لتحقيق 25
مك�نات امل�ؤهل

لدينا اإجراءات واآليات معتمدة على م�ست�ى اجلهة ل�سياغة وحتديد خمرجات التعلم 26
لدينا �سيا�سات واإجراءات واآليات معتمدة على م�ست�ى اجلهة لتقييم خمرجات التعلم27
لدينا �سيا�سات واإجراءات لالإ�سراف على عملية تقييم خمرجات التعلم للم�ؤهل ومك�ناته28

لنا 29 التابعني  التعليم/التدريب  خدمات  مزودي  لالإ�سراف على  واإجراءات  �سيا�سات  لدينا 
فيما يخ�ص التقييم 
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متوفر متوفراجلدول الثاين: معايري وحمكات ت�صجيل واإدراج اجلهات املانحة للموؤهالت
جزئًيا

غري 
متوفر

املعيار الرابع: مراجعة وتط�ير امل�ؤهالت
لدينا �سيا�سات واإجراءات واآليات معتمدة على م�ست�ى اجلهة ملراجعة وتط�ير امل�ؤهالت30
نتبع اإجراءات التق�مي الذاتي )التح�سني( امل�ستمر خالل عملية مراجعة وتط�ير امل�ؤهالت 31
يتم ال�ستفادة من التغذية الراجعة من قبل املتعلمني عند مراجعة وتط�ير امل�ؤهالت 32

يتم ال�ستفادة من التغذية الراجعة من قبل اأ�سحاب امل�سلحة وجهات العمل عند مراجعة 33
وتط�ير امل�ؤهالت

يتم ال�ستفادة من التغذية الراجعة من قبل اخلريجني عند مراجعة وتط�ير امل�ؤهالت34
املعيار اخلام�ص: اإ�سدار ال�سهادات وت�ثيقها

�سهادات 35 وت�ثيق  لإ�سدار  اجلهة  م�ست�ى  على  معتمدة  واآليات  واإجراءات  �سيا�سات  لدينا 
املتعلمني/املتدربني

م�ست�ى 36 الت�سجيل،  )رمز  الإطار  متطلبات  اإ�سافة  وميكن  ال�سهادات  لإ�سدار  نظام  لدينا 
امل�ؤهل( يف النظام 

لدينا القدرة على تعديل م�سمى ال�سهادات مبا يت�افق مع متطلبات الإطار )الدرجة/حرف 37
اجلر/التخ�س�ص(

لدينا �سيا�سات واإجراءات معتمدة على م�ست�ى اجلهة لت�ثيق الإجناز اجلزئي للمتعلمني/38
املتدربني

اإعادة 39 اأو  اإ�سدار  عند  املحتملة  الأخطاء/الحتيال  من  لل�قاية  واإجراءات  �سيا�سات  لدينا 
اإ�سدار ال�سهادات

املعيار ال�ساد�ص: املمار�سات اخلاطئة

لدينا �سيا�سات واإجراءات معتمدة على م�ست�ى اجلهة للحد من املمار�سات الإدارية واملالية 40
اخلاطئة

لدينا اإجراءات معتمدة للتحقق من املمار�سات اخلاطئة اإن وجدت 41

ت�سميم 42 يخ�ص  فيما  امل�سالح  ت�سارب  ومعاجلة  ملراقبة  معتمدة  واإجراءات  �سيا�سات  لدينا 
ومراجعة امل�ؤهل

تقييم 43 يخ�ص  فيما  امل�سالح  ت�سارب  ومعاجلة  ملراقبة  معتمدة  واإجراءات  �سيا�سات  لدينا 
امل�ؤهل ومك�ناته

لدينا �سيا�سات واإجراءات معتمدة ملراقبة ومعاجلة ت�سارب امل�سالح فيما يخ�ص اإ�سدار ومنح 44
ال�سهادات

من 45 للحد  لنا  التابعني  والتدريب  التعليم  مزودي  على  رقابية  واإجراءات  �سيا�سات  لدينا 
املمار�سات اخلاطئة 

املعيار ال�سابع: التظلم 

تظلمهم 46 تقدمي  الأفراد  خاللها  من  ي�ستطيع  معتمدة  ومناذج  واإجراءات  �سيا�سات  لدينا 
واعرتا�ساتهم

ذات 47 واجلهات  الأفراد  جلميع  متاحة  والعرتا�ص  للتظلم  والإجراءات  ال�سيا�سات  جميع 
ال�سلة

لدنيا اإجراءات واآليات لتظلم املتعلمني/املتدربني ح�ل التقييم والدرجات 48
لدنيا اإجراءات واآليات لتظلم املتعلمني/املتدربني ح�ل القب�ل واللتحاق بامل�ؤهل  49
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متوفر متوفراجلدول الثاين: معايري وحمكات ت�صجيل واإدراج اجلهات املانحة للموؤهالت
جزئًيا

غري 
متوفر

لدنيا اإجراءات واآليات لتظلم املتعلمني/املتدربني ح�ل اإ�سدار ومنح ال�سهادات   50

لدنيا اإجراءات واآليات لتظلم املتعلمني/املتدربني ح�ل فر�ص التقدم والنتقال الذي ي�فره 51
امل�ؤهل )الربنامج(

الإجمايل 

�ملج�لت �لتي حتت�ج �جلهة )�ملوؤ�ص�صة( �لعمل عليه� خالل �لفرتة �ملقبلة ل�صتيف�ء وحتقيق متطلب�ت ومع�يري �لت�صجيل كجهة 
م�نحة للموؤهالت يف �لإط�ر �ل�صعودي للموؤهالت:

فر�ص �لتح�صني و�لتطوير:
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التمرين )8(

المعيار األول من معايير تسجيل وتسكين 
المؤهالت: الموافقة النظامية

املدة: 10 دقائق
 

الن�ع: جماعي.      
  

�ملعي�ر �لأول: �ملو�فقة �لنظ�مية  

السؤال )1(

النظامية  امل�افقة  معيار  الهيئة  حددت  للم�ؤهالت  ال�سع�دي  الإطار  يف  امل�ؤهالت  وت�سكني  ت�سجيل  معايري  �سمن 
كمتطلب وا�سرتاط لت�سجيل امل�ؤهل )الربنامج( يف �سقف، ما اأهمية هذا املعيار؟ 

السؤال )2(

ما هي اخلط�ات والإجراءات التي تتبعها امل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية عند اعتماد برنامج جديد اأو مط�ر وقبل 
طرح الربنامج اأو امل�ؤهل؟

........................................................................................................................................................................................................................................................................................ -1

........................................................................................................................................................................................................................................................................................ -2

........................................................................................................................................................................................................................................................................................ -3

........................................................................................................................................................................................................................................................................................ -4

........................................................................................................................................................................................................................................................................................ -5

........................................................................................................................................................................................................................................................................................ -6
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التمرين )9(

المعيار الثاني من معايير تسجيل وتسكين 
المؤهالت: مشاركة أصحاب المصلحة

املدة: 10 دقائق
 

الن�ع: جماعي.      
  

�ملعي�ر �لث�ين: م�ص�ركة �أ�صح�ب �مل�صلحة   

السؤال )1(

حدد عدد من اأ�سحاب امل�سلحة Stakeholders ممن لهم اأثر يف حت�سني ج�دة امل�ؤهالت )الربامج( املقدمة من قبل 
امل�ؤ�س�سات التعليمية اأو التدريبية والذين ميكن اإ�سراكهم يف عملية بناء وت�سميم ومراجعة امل�ؤهالت؟

 
  1

 
  2

 
  3

السؤال )2(

كيف ميكن للم�ؤ�س�سات التعليمية اأو التدريبية تفعيل م�ساركة اأ�سحاب امل�سلحة واأرباب العمل يف عملية مراجعة وبناء 
وت�سميم امل�ؤهالت؟ 
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السؤال )3(

ما هي الف�ائد املرج�ة من تفعيل جمل�ص ا�ست�ساري للم�ؤهالت )الربامج( بع�س�ية اأ�سحاب امل�سلحة واملهنيني؟

السؤال )4(

ما هي ال�س�اهد والإثباتات التي ميكن للم�ؤ�س�سات التعليمية اأو التدريبية تقدميها لت��سيح باأنها قد قامت باإ�سراك 
ت�سجيله يف  املزمع  )الربنامج(  امل�ؤهل  ومراجعة  ت�سميم  املبا�سرة يف  املبا�سرة وغري  ال��سائل  امل�سلحة عرب  اأ�سحاب 

�سقف؟
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التمرين )10(

المعيار الثالث من معايير تسجيل وتسكين 
المؤهالت: الهدف من المؤهل

املدة: 10 دقائق
 

الن�ع: جماعي.      
  

السؤال )1(

اأحد معايري ت�سجيل وت�سكني امل�ؤهالت �سمن �سقف ه� حتديد الهدف من امل�ؤهل،  وما هي الإجراءات التي ميكن 
تطبيقها ل�سمان ات�ساق الهدف من بناء وطرح امل�ؤهالت مع روؤية اململكة 2030 واملتطلبات التنم�ية واحتياجات �س�ق 

العمل؟

السؤال )2(

ماهي امل�سادر التي ميكن ا�ستخدامها وال�ستعانة بها لتحديد الهدف من ت�سميم وطرح امل�ؤهل؟
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التمرين )11(

المعيار الرابع: مكونات المؤهل 
)صياغة مخرجات التعلم للمؤهل(

املدة: 10 دقائق
 

الن�ع: فردي.      
  

�أو  �ملوؤهل )�لربن�مج(  �لقي�م به يف نه�ية  �لط�لب ق�دًر� على  �أن يكون  �لذي ينبغي  �لتعلم على �صوؤ�ل )م�  جتيب خمرج�ت 
�ملحدد�ت  �لتعلم بطريقة �صحيحة هن�ك جمموعة من  ول�صم�ن �صي�غة خمرج�ت  قبل؟(،  ق�دًر� عليه من  يكن  �ملقرر ومل 

و�ل�صرت�ط�ت �لتي من �ملطلوب مر�ع�ته� عند �ل�صي�غة: 

حالة اال�صتيفاءاملحددات واال�صرتاطات املطلوب مراعاتها عند �صياغة خمرجات التعلم على م�صتوى املوؤهل
يجب اأن يبداأ خمرج التعلم بفعل يدل على العمل متب�ًعا مب��س�ع الفعل

يجب ا�ستخدام جمل ق�سرية عند �سياغة املخرج ل�سمان ال��س�ح 
اأن تك�ن مفه�مة من قبل الطالب واملعلمني واأ�سحاب العمل 

جتنب �سياغة عدد كبري من خمرجات التعلم للربنامج )اأكرث من 8 – 10(
جتنب الأفعال التي ل تتطلب مهارات عالية )مثل التعرف، الإدراك ...( عند �سياغة املخرج

جتنب الأفعال التي ل تك�ن قابلة للقيا�ص ب�سه�لة 
جتنب اإدراج اأكرث من فعل يف املخرج ال�احد

اأن تك�ن خمرجات التعلم للم�ؤهل )الربنامج( م�ساغة وفًقا لت��سيف م�ست�يات الإطار
ال�سرت�ساد باملعايري املهنية والأكادميية عند �سياغة خمرجات التعلم للم�ؤهل )الربنامج(

ال�سرت�ساد بت�سنيف بل�م وحتديًدا اأو�ساف م�ست�يات التفكري العليا )التطبيق، التحليل، املقارنة(
اأن تك�ن خمرجات التعلم �ساملة جل�انب املعارف واملهارات والكفاءات 

اأن تتنا�سب خمرجات التعلم للم�ؤهل )الربنامج( مع امل�ست�ى العام للم�ؤهل
اأن تك�ن خمرجات التعلم ملقررات امل�ؤهل )الربنامج( مرتابطة مع خمرجات الربنامج الرئي�سة

م�ساركة اأ�سحاب امل�سلحة واأرباب العمل عند �سياغة خمرجات التعلم
اأن تك�ن خمرجات التعلم للم�ؤهل مرتبط باأهداف الكلية/الق�سم ومت�سق مع ت�جهات وروؤى اجلهة

اأن تعك�ص خمرجات التعلم للم�ؤهل )الربنامج( املعايري املهنية اأو احلرفية
مراعاة احتياجات �س�ق العمل

اأن ت�ستمل على خ�سائ�ص الأهداف الذكية )حمدد، قابل للقيا�ص، ي�ستطيع الطالب القيام به، اأن تتنا�سب مع 
الإمكانات املتاحة، اأن ترتبط ب�قت حمدد(

اأن تك�ن وا�سحة وحمددة بدقة
اإجراء املقارنة املرجعية مع م�ؤهالت م�سابهة عند �سياغة خمرجات التعلم على م�ست�ى امل�ؤهل
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التمرين )12(

مخرجات التعلم

املدة: 5 دقائق
 

الن�ع: فردي.      
  

يرجى قر�ءة �لأخط�ء �لت�لية و�لتي ع�دة م� يقع فيه� �لق�ئمون على �صي�غة خمرج�ت �لتعلم للموؤهل )�لربن�مج(:

االأخطاء ال�صائعة عند �صياغة خمرجات التعلم للربنامج

ا�ستخدام اأكرث من فعل يف �سياغة خمرج التعلم 

األ تغطي خمرجات التعلم جميع جمالت التعلم املحددة من قبل �سقف

الرتكيز على املهارات الدنيا يف التفكري )اأن يعرف، اأي يفهم(

ا�ستخدام م�سطلحات غام�سة مثل )اعرف، افهم، كن على دراية، كن على بينة، كن على علم( 

عدم ال�سرت�ساد باملعايري املهنية اأو الأكادميية عند �سياغة خمرجات التعلم للم�ؤهل )الربنامج(

األ تتنا�سب خمرجات التعلم للم�ؤهل مع امل�ست�ى العام للم�ؤهل

األ ترتبط خمرجات التعلم للم�ؤهل )الربنامج( مع ر�سالة واأهداف الربنامج 

األ يرتبط خمرجات تعلم املقررات مع خمرجات تعلم الربنامج

الإفراط يف ا�ستخدام نف�ص الفعل 

�سياغة خمرجات تعلم لي�ست واقعية

�سياغة خمرجات تعلم ل ميكن قيا�ص مدى حتقيقها 
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التمرين )13(
صياغة مخرج تعلم على مستوى 

المؤهل )البرنامج( 

املدة: 15 دقيقة
 

الن�ع: جماعي.      
  

على  تعلم  خمرج�ت  ثالثة  ل�صي�غة  به  و�ل�صرت�ص�د  للموؤهالت  �ل�صعودي  ب�لإط�ر  �ل�ص�بع  �مل�صتوى  تو�صيف  قر�ءة  يرجى 
م�صتوى �أحد بر�مج �لبك�لوريو�ص �لتي تتفق �ملجموعة على عر�صه� لبقية �ملجموع�ت، على �أن تغطي �ملخرج�ت �ملحدد�ت 

�لآتية: 

جو�نب �ملع�رف و�مله�ر�ت، و�لكف�ء�ت 
  1

�أن تبد�أ بفعل ق�بل للقي��ص وتركز على �ملتعلم )�لط�لب( 
  2

�أن حتدد و�صيلة �لقي��ص �ملزمع ��صتخد�مه� لقي��ص مدى حتقق خمرج �لتعلم
  3

امل�صتوى 7
الكفاءاتاملهاراتاملعارف

التطبيق العملي النظريات واحلقائق
ال�صماتاملمار�صةاال�صتقاللية وامل�صوؤوليةللمعرفة

ال�����ف�����ه�����م ال���������س����ام����ل  «
وال������روؤي������ة ال��ن��ق��دي��ة 
واملفاهيم  للنظريات 
وامل�������������س������ط������ل������ح������ات 
الأ��������س�������ا��������س�������ي�������ة يف 
جمال  اأو  التخ�س�ص 

العمل.
م����ع����رف����ة امل������دار�������ص  «

وج��ه��ات  اأو  ال��ف��ك��ري��ة 
ال����ن����ظ����ر امل���خ���ت���ل���ف���ة 
ال����ت����ي ي����ق�����م ع��ل��ي��ه��ا 
جمال  اأو  التخ�س�ص 

العمل.
متخ�س�سة  « م��ع��ارف 

م��������ب��������ن��������ي��������ة ع������ل������ى 
التط�رات احلالية يف 
جمال  اأو  التخ�س�ص 

العمل.

ت����ط����ب����ي����ق م������ه������ارات  «
وممار�سات  واأ�ساليب 
متقدمة واإبداعية يف 
جمال  اأو  التخ�س�ص 

العمل.
مم����ار�����س����ة اأ����س���ال���ي���ب  «

روت���ي���ن���ي���ة ل��ل��ت��ق�����س��ي 
وال���ت���ح���ري وال��ب��ح��ث 

مل�سروع حمدد.
ال����ت����ق�����مي ال���ن���ق���دي  «

حل  واأ�ساليب  لطرق 
امل�ساكل.

ت�����ظ����ي����ف امل�����ه�����ارات  «
الدراك�����ي�����ة وال��ف��ن��ي��ة 
امل����ت����ط�����رة ل��ت��ح��ل��ي��ل 
امل���ع���ل����م���ات امل��ع��ق��دة 

وتق�ميها.

ب�سكل  « الفعال  العمل 
اأو  باإر�ساد  اأو  جماعي 

با�ستقاللية.
ات���������خ���������اذ ق��������������رارات  «

ال�سياقات  يف  منظمة 
العمل  تتطلب  ال��ت��ي 
وال����ت����ع����ّل����م ال�����ذات�����ي 

والبتكار.
اإظ���ه���ار ال���ق���درة على  «

اأو  اأن�سطة فنية  اإدارة 
واإدارة  معّقدة  مهنية 

فرق امل�سروع.
ات���خ���اد ال����ق����رارات يف  «

�سياقات غري مت�قعة 
اأو  ال���ت���ع���ل���م  ����س���م���ن 

العمل.

ا�����س����ت����خ����دام م���ب���ادئ  «
معّقدة  مل��ه��ام  نظرية 
اأو  ال���ت���خ�������س�������ص  يف 

جمال العمل.
ا����س���ت���خ���دام ت��ق��ن��ي��ات  «

تط�ير  يف  م��ت��ق��دم��ة 
معقدة  مل�سائل  حل�ل 
مرتبطة بالتخ�س�ص 
جم��ال  اأو  امل��ه��ن��ة  اأو 

العمل.
ال��������س�������ت�������ف�������ادة م���ن  «

امل���������س����ادر امل��خ��ت��ل��ف��ة 
لإط���������������الق اأح������ك������ام 
وات��������خ��������اذ ق�����������رارات 

�سليمة.
حت���ل���ي���ل امل���ع���ل����م���ات  «

ل��الإب��داع  وتف�سريها 
وات��������خ��������اذ ق�����������رارات 

معقدة.

ال���ع��ي ب��اأه��م��ي��ة بناء  «
عالقات مهنية.

اإظهار الثقة والقدرة  «
ال��ق��ي��ادة وري���ادة  على 

الأعمال.
الت�����س��ام ب���الح���رتام  «

وال�����ت�����ح�����ل�����ي ب��������روح 
ال����ف����ري����ق و����س���ه����ل���ة 
���س��ي��اق  ال��ت���ا���س��ل يف 

اجتماعي ومهني.
ت������ط�������ي������ر �����س����م����ات  «

����س���خ�������س���ي���ة ت��ع��ك�����ص 
القيم والأخالق.



الربنامج التدريبي لعمليات الت�سجيل يف الإطار ال�سع�دي للم�ؤهالت )�سقف(                                               

35 www.eec.gov.sa

مث�ل تو�صيحي ل�صي�غة خمرج�ت �لتعلم 

من املت�قع من الطالب يف نهاية ............................................. اأنه �سيك�ن قادًرا على:

تف�سري نتائج البحث واخلروج با�ستنتاجات منا�سبةمقارنة مناهج البحث املختلفة

ملعاجلة الت�ا�سل ب�سكل فعال مع املجم�عات التي يعمل فيها حل�ل  و�سع  يف  العمل  فريق  من  كجزء  بفاعلية  العمل 
م�سكلة البطالة بني اأو�ساط ال�سباب

و�سيلة القيا�ص )التقييم(ال�سيغةاملجالخمرج التعلم

املعارفخمرج تعلم )1(

املهاراتخمرج تعلم )2(

الكفاءاتخمرج تعلم )3(
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التمرين )14(

تحديد الساعات الفعلية أو ما يعادلها 

املدة: 15 دقيقة
 

الن�ع: فردي.      
  

بعد �صي�غة خمرج�ت �لتعلم وحتديد و�صيلة �لقي��ص )�لتقييم( �ملن��صبة على م�صتوى �ملوؤهل )�لربن�مج(، يتطلب من �ملوؤ�ص�ص�ت 
�لتعليمية �أو �لتدريبية و�لق�ئمني على عملي�ت ت�صميم ومر�جعة وتطوير �ملوؤهل )�لربن�مج( حتديد �لوقت �لذي يتطلب من 
�أن�صطة �لتعلم �ملتوقع من �لط�لب �لقي�م به مثل:  �ملتعلم ��صتثم�ره لتحقيق خمرج �لتعلم. وي�صتمل هذ� �لوقت على جميع 
للموؤهالت  �ل�صعودي  �لإط�ر  له�. وقد طور  للتح�صري  �لذ�تية و�مل�ص�ريع و�لختب�ر�ت و�لوقت �ملطلوب  �لو�جب�ت و�لدر��صة 

منوذج مل�ص�عدة �ملوؤ�ص�ص�ت �لتعليمية �أو �لتدريبية يف تقدير �ل�ص�ع�ت �لفعلية �أو م� يع�دله�. 

بط�قة ت�صكني �ملوؤهل ومكون�ته يف �لإط�ر �ل�صعودي للموؤهالت

يتكون �ملوؤهل من مكون و�حد على �لأقل، وينبغي �أن يكون لكل مكون من مكون�ت �ملوؤهل بط�قة �صو�ًء ك�ن �ملكون �إلز�مي �أو 
�ختي�ري. فيم� يلي منوذج حتديد �ملخرج�ت على م�صتوى �ملقرر وحتديد �ل�ص�ع�ت �لفعلية �أو م� يع�دله� �ملرتبطة بكل مكون.

حتديد م�صتوى املقرر )املكون( واإجمايل عدد ال�صاعات الفعلية اأو ما يعادلها
ا�سم املقرر )املك�ن(

رمز املقرر 

متطلبات م�سبقة

اأهداف املقرر

رمز NOSS امل�ستخدم عند 
ت�سميم امل�ؤهل )اإن وجد(

رم�ز ASOC  للمهن التي 
ميكن حلامل امل�ؤهل �سغلها 

)اإن وجدت(

قائمة خمرجات التعلم للمقرر )املكون( مبا فيها املعارف واملهارات والكفاءات
خمرج تعلم 1

خمرج تعلم 2

خمرج تعلم 3

خمرج تعلم 4

خمرج تعلم 5

)اأ�سف ح�سب الحتياج(
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حتديد م�صتوى خمرجات التعلم )املذكورة اأعاله(

املربرات

اقرتاح الت�سكني )من قبل اجلهة املانحة(
رقم 

خمرج 
التعلم

امل�ست�ى 
املقرتح 

ن�ع املخرج 
)تك�يني/

نهائي(
ال��سف

املعرفة

املهارات

الكفاءات

)اأ�سف ح�سب الحتياج(

امل�ست�ى العام للمقرر )املك�ن( ب�سكل عام

مالحظات )اإن وجد(

حتديد ال�صاعات الفعلية اأو ما يعادلها وفًقا ملتطلبات االإطار ال�صعودي للموؤهالت
عدد �ساعات التعلم التكرار  مدة الن�ساط الن�ساط التعليمي

)           ( * 15 اأ�سب�ع �ساعات املحا�سرات

عملي / خمترب

الختبارات 

التح�سري لالختبارات 

الدرا�سة الذاتية

التعلم من خالل العمل

م�ساريع 

عرو�ص ت��سيحية 

اأخرى )الرجاء التحديد(

جمم�ع ال�ساعات التعلم )حت�سب اآلًيا عرب النظام التقني(

مالحظات )اإن وجد(
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التمرين )15(

تحديد فرص االلتحاق والتقدم واالنتقال 

املدة: 15 دقيقة
 

الن�ع: جماعي.      
  

�لتدريبية  �أو  �لتعليمية  �ملوؤ�ص�ص�ت  من  يتطلب  للموؤهالت،  �ل�صعودي  �لإط�ر  يف  �ملوؤهالت  وت�صكني  ت�صجيل  مع�يري  �صمن 
و�لق�ئمني على عملي�ت ت�صميم ومر�جعة وتطوير �ملوؤهل )�لربن�مج( حتديد فر�ص �للتح�ق و�لتقدم و�لنتق�ل و�أن يكون لدى 

�ملوؤهل )�لربن�مج( نق�ط للدخول و�خلروج بني �لقط�ع�ت �لتعليمية و�لتدريبية و�صوق �لعمل.

يف �ململكة جتربة ن�جحة لتطبيق مثل هذه �لإجر�ء�ت �أو م� يعرف بربن�مج �لتج�صري للتخ�ص�ص�ت �ل�صحية حيث ق�مت 
عدد من �ملوؤ�ص�ص�ت �لتعليمية وتدريبية ب�إت�حة �لفر�ص للعديد من �لطالب يف �إكم�ل ح�صولهم على درجة �لبك�لوريو�ص ومت 

منح من �جت�ز منهم �ل�صنتني موؤهل �لدبلوم. 

�أحد �لتحدي�ت �لتي تو�جه �لطالب و�لط�لب�ت يف �ملوؤ�ص�ص�ت �لتعليمية �أو �لتدريبية هو عدم وجود نق�ط للخروج يف بع�ص 
�ملوؤهالت فنجد ب�أن �ل�صخ�ص �لذي يكمل ثالث �صنو�ت وي�صطر لأي �صبب يف ترك �لدر��صة ل يتم تزويده ب�أي وثيقة بخالف 

ك�صف �لدرج�ت مم� يوؤثر يف قدرة هذ� �ل�صخ�ص يف �حل�صول على فر�ص عمل من��صبة. 

جند ب�أن هذه �ملم�ر�صة مطبقة يف �لعديد من �لدول و�ص�همت يف توفري �لوقت و�لتكلفة على �ملتعلم و�أ�صهمت يف ح�صول 
�ملتعلمني على فر�ص عمل.

السؤال )1(

اأحد معايري ت�سجيل وت�سكني امل�ؤهالت يف الإطار ال�سع�دي للم�ؤهالت ه� حتديد فر�ص اللتحاق والتقدم والنتقال 
املانحة  قبل اجلهات  الإجراءات من  املرج�ة يف حال طبقت هذه  الف�ائد  وما هي  املعيار؟  اأهمية هذا  ما  امل�ؤهل،  يف 

للم�ؤهالت؟ 
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السؤال )2(

التي من  )ال�سهادة(  ال�ثيقة  وما هي  �سن�ات   4 الإجمالية  مل�ؤهل مدته  املنا�سبة  واخلروج  الدخ�ل  نقاط  ماهي هي 
املمكن منحها خالل نقاط اخلروج التي يتم حتديدها من قبل اجلهة املعنية بت�سميم امل�ؤهل اأو تط�يره؟ 

السؤال )3(

كيف ميكن ملعيار اللتحاق والتقدم والنتقال اأن يعزز من فر�ص اتفاقيات الربط وامل�اءمة بني امل�ؤهالت والربامج 
املقدمة من قبل اجلهات املانحة للم�ؤهالت واملُ�سجلة يف الإطار ال�سع�دي للم�ؤهالت؟
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التمرين )16(

نموذج تسجيل وتسكين المؤهالت 

املدة: 10 دقائق
 

الن�ع: فردي.      
  

�لق�صم �لأول: معلوم�ت �جلهة �مل�نحة 

تقوم �جلهة �ملتقدمة بطلب ت�صجيل �ملوؤهل بتعبئة �ملعلوم�ت �خل��صة به� كجهة م�نحة. 

معلومات اجلهة املانحة
ا�سم اجلهة املانحة باللغة العربية 

ا������س�����م اجل�����ه�����ة امل�����ان�����ح�����ة ب���ال���ل���غ���ة 
الإجنليزية  

تاريخ ت�سجيل واإدراج اجلهة املانحة
)يعباأ من قبل النظام اللكرتوين(  رم��ز اجل��ه��ة امل��ان��ح��ة ل��ل��م���ؤه��الت يف 

الإطار
امل�قع الإلكرتوين للجهة

�ص. ب:               
الرمز الربيدي:  

املدينة: 

العن�ان 

مكة املكرمة �
الق�سيم �
 ع�سري �
حائل �
 جازان �
الباحة �

الريا�ص �
املدينة املن�رة �
املنطقة ال�سرقية �
تب�ك �
احلدود ال�سمالية �
جنران �
اجل�ف �

املنطقة الإدارية

ا�سم ال�سخ�ص امل�س�ؤول عن عمليات 
الإطار بداخل اجلهة

املن�سب
الق�سم/ الإدارة

الربيد الإلكرتوين
رقم الهاتف
رقم اجل�ال
رقم الفاك�ص

مالحظات )اأي معل�مات اإ�سافية(
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�لق�صم �لث�ين: معلوم�ت �لإف�ص�ح و�للتز�م 

ل  ت�ؤكد اجلهة املتقدمة بطلب الت�سجيل للم�ؤهل مبا يلي: نعم

1. يعد امل�ؤهل �سادراً من قبل اجلهة املانحة، اأو لدى اجلهة الإذن من قبل مالك حق�ق امل�ؤهل

2. امل�افقة على ت�فري جميع الأدلة ال�س�اهد والرباهني املتعلقة باملعايري

3. �سحة ودقة ومالئمة جميع البيانات املقدمة 

4. امل�افقة على ت�فري جميع معل�مات املتعلمني املرتبطة بامل�ؤهالت )بعد ت�سجيلها( يف الإطار ال�سع�دي 
للم�ؤهالت

على  ي�ؤثر  قد  �سبب  اأي  عن  الت�سجيل  فرتة  خالل  للم�ؤهالت  ال�سع�دي  الإطار  اإبالغ  على  امل�افقة   .5
�سالحية ت�سجيل امل�ؤهل اأو اأي تعديالت اأجريت على امل�ؤهل الذي مت ت�سجيله

6. اأ. هل امل�ؤهل معتمد من قبل اأي جهة )اعتماد حملي اأو دويل(؟ 

6. ب. اإذا كانت اإجابة ال�س�ؤال ال�سابق نعم، الرجاء تزويدنا با�سم اجلهة املعتمدة ورقم قرار العتماد واإرفاق �س�رة من قرار العتماد

تاريخ العتماد ا�سم جهة العتماد

الرجاء اإرفاق تقرير العتماد 

معلوم�ت مزودي خدمة �لتعليم �أو �لتدريب )�إن وجد(

يف ح�ل ك�نت �جلهة �ملتقدمة بطلب ت�صجيل �ملوؤهل خمتلفة عن �جلهة �لتي تقوم بتقدميه، �لرج�ء تعبئة �ملعلوم�ت �لت�لية: 

7. ا�سم اجلهة اأو اجلهات التي تق�م بعملية تقدمي الربامج التعليمية اأو التدريبية

ا�سم اجلهة اأو اجلهات )اإن وجد(

�لق�صم �لث�لث: معلوم�ت �ملوؤهالت

تقدمي نبذة عن �ملوؤهل �ملر�د ت�صجيله 

عن�ان امل�ؤهل باللغة العربية

عن�ان امل�ؤهل باللغة الإجنليزية )اإن وجد(

رقم مرجع امل�ؤهل لدى اجلهة املانحة

امل�ست�ى املقرتح للت�سجيل يف الإطار

عدد ال�ساعات الفعلية اأو ما يعادلها

املدة الإجمالية املت�قعة لإجناز امل�ؤهل
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ال�سم

امل�ؤهل

الربيد الإلكرتوين

رقم الت�ا�سل

ت�سميم  يف  امل�ساركني  الأ�سخا�ص  اأ�سماء 
امل�ؤهل )ميكن زيادة اخلانات عند احلاجة(

ال�سم

امل�ؤهل

الربيد الإلكرتوين

رقم الت�ا�سل

ال�سم

امل�ؤهل

الربيد الإلكرتوين

رقم الت�ا�سل

ال�سم

امل�ؤهل

الربيد الإلكرتوين

رقم الت�ا�سل

مالحظات )اإن وجد( 
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�لق�صم �لر�بع: هيكل �ملوؤهل

يف حال وجود مواد اختيارية �صمن املوؤهل، فيتم اإدراج املواد االإلزامية اأواًل، وتليها املواد االختيارية. ويتم حتديد 
عدد ال�صاعات الفعلية لكل مادة.

الن�ع – اإلزامي/
اختياري

ال�ساعات 
الفعلية  م�ست�ى الإطار رقم اجلهة املانحة عن�ان املادة

)يعباأ من قبل النظام(

)يعباأ من قبل النظام(

)يعباأ من قبل النظام(

)يعباأ من قبل النظام(

)يعباأ من قبل النظام(

)يعباأ من قبل النظام(

)يعباأ من قبل النظام(

)يعباأ من قبل النظام(

)يعباأ من قبل النظام(

)يعباأ من قبل النظام(

)يعباأ من قبل النظام(

)يعباأ من قبل النظام( اإ����س���اف���ات خ���ان���ات ح�سب  )مي���ك���ن 
الحتياج( 

عدد ال�ساعات الإلزامية

عدد ال�ساعات الختيارية

عدد ال�ساعات املطل�بة للتخرج

م�سارات التقدم )حتديد جمم�عة امل�اد التي حتدد م�سارات التقدم(

اخلربات العملية )حتديد جمم�عة امل�اد التي تخدم �س�ق العمل(
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�لق�صم �خل�م�ص: ق�ئمة �لوث�ئق �لد�عمة:

تقوم �جلهة �مل�نحة بتقدمي جمموعة من �ل�صو�هد و�لإثب�ت�ت �لتي تدعم ��صتيف�ء متطلب�ت �لت�صجيل. يتم توفريه� عن طريق 
�لنظ�م �لإلكرتوين.

يرجى ذكر ال�ثائق املدرجة يف الطلب التي ت�سمل ما يلي:
• القائمة املرجعية للتقييم الذاتي	
• ن�سخة من جميع ت��سيفات امل�اد	
• ن�سخ من حما�سر اجتماعات ت�سميم امل�ؤهالت والقرارات املتخذة	
• تفا�سيل م�ساركة اأ�سحاب امل�سلحة مبا يف ذلك ملفهم ال�سخ�سي	

ا�سم ال�ثيقة #

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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�لق�صم �ل�ص�د�ص: مع�يري ت�صجيل وت�صكني �ملوؤهالت

�أو �لإثب�ت �لتي  حتدد �جلهة �ملتقدمة بطلب �لت�صجيل ح�لة ��صتيف�ء �ملع�يري و�ملحك�ت مع �أهمية �لإ�ص�رة �إىل ��صم �ل�ص�هد 
ق�مت �جلهة ب�إرف�قه مع طلب �لت�صجيل، مع مر�ع�ة تو�صيح رقم �ل�صفحة يف �ل�ص�هد �أو �لوثيقة يف ح�ل وجود �أكرث من 

�صفحة يف �ل�ص�هد �أو �لثب�ت. 

�ملعي�ر 1: �ملو�فقة �لنظ�مية 

اإىل جهة مانحة للم�ؤهالت م�سجلة يف الإطار ال�سع�دي للم�ؤهالت مع تقدمي امل�افقات النظامية على طرح  اأن تنتمي امل�ؤهالت 
وت�سميم امل�ؤهل.

املعيار 1: امل�افقة النظامية

#
 ل�سفحة

#
 املرفق

ال�س�اهد 
والإثباتات

حالة
ال�ستيفاء

املحكات

ا�سم املرفق  غري م�ست�ٍف م�ست�ٍف
م�سّجلة  للم�ؤهالت  املانحة  اجلهات  تك�ن  اأن   1.1

وُمدرجة يف املر�سد ال�طني.
وطرح  ت�سميم  على  امل�افقة  قرار  اجلهة  تقدم  اأن   2.1

امل�ؤهل. 
مالحظات اإ�سافية تدعم عملية مراجعة املعيار واملحكات

�ملعي�ر 2: م�ص�ركة �أ�صح�ب �مل�صلحة  

اأن يتم ت�سميم ومراجعة امل�ؤهالت مب�ساركة اأ�سحاب امل�سلحة وخرباء التخ�س�ص.
املعيار 2: م�ساركة اأ�سحاب امل�سلحة

#
ال�سفحة

#
 املرفق

ال�س�اهد 
والإثباتات

حالة
ال�ستيفاء

املحكات

ا�سم املرفق  غري م�ست�ٍف م�ست�ٍف
امل�ؤهل  ت�سميم  يف  امل�سلحة  اأ�سحاب  م�ساركة   1.2

ومقرراته.
امل�ؤهل  مراجعة  يف  امل�سلحة  اأ�سحاب  م�ساركة   2.2

ومقرراته.
مالحظات اإ�سافية تدعم عملية مراجعة املعيار واملحكات
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�ملعي�ر 3: �لهدف من �ملوؤهل 

اأن يك�ن للم�ؤهل هدف حمدد ي��سح الحتياج الفعلي والدوافع لت�سميم وطرح امل�ؤهل.
املعيار 3: الهدف من امل�ؤهل

#
ال�سفحة

 #
املرفق

ال�س�اهد 
والإثباتات

حالة
ال�ستيفاء

املحكات

ا�سم املرفق غري م�ست�ٍف م�ست�ٍف
وطرح  ت�سميم  من  حمدد  هدف  هناك  يك�ن  اأن   1.3

امل�ؤهالت.
احتياجات  على  مبنًيا  امل�ؤهل  الهدف من  يك�ن  اأن   2.3

حمددة.
حتقيق  امل�ؤهل  مقررات  من  مقرر  كل  يدعم  اأن   3.3

الهدف العام من طرح امل�ؤهل. 
مالحظات اإ�سافية تدعم عملية مراجعة املعيار واملحكات

�ملعي�ر 4: م�صمى �ملوؤهل 

ا�ستخدام م�سميات منا�سبة للم�ؤهالت حتدد التخ�س�ص ب�سكل وا�سح. 
املعيار 4: م�سمى امل�ؤهل

#
ال�سفحة

#
 املرفق

ال�س�اهد 
والإثباتات

حالة
ال�ستيفاء

املحكات

ا�سم املرفق  غري م�ست�ٍف م�ست�ٍف
الإطار  يف  املحدد  امل�ست�ى  ينا�سب  امل�ؤهل  م�سمى   1.4

ال�سع�دي للم�ؤهالت.
2.4 عنا�سر م�سمى امل�ؤهل

مالحظات اإ�سافية تدعم عملية مراجعة املعيار واملحكات
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�ملعي�ر 5: مكون�ت �ملوؤهل 

ان ت�ستمل مك�نات امل�ؤهل على م�ست�ى امل�ؤهل وخمرجات التعّلم وال�ساعات الفعلية اأو ما يعادلها. 
املعيار 5: مك�نات امل�ؤهل

 #
ال�سفحة

 #
املرفق

ال�س�اهد 
والإثباتات

حالة
ال�ستيفاء

املحكات

ا�سم املرفق  غري م�ست�ٍف م�ست�ٍف
1.5 حتديد م�ست�ى امل�ؤهل. 

2.5 حتديد م�ست�ى املقررات للم�ؤهل. 
من  مرتابطة  جمم�عة  على  امل�ؤهل  يحت�ي  اأن   3.5
خمرجات التعّلم تعك�ص امل�ست�ى العام للم�ؤهل وتت�سمن 

جمالت املعرفة واملهارة والكفاءة لكل مقرر. 
4.5 اأن حتت�ي مقررات امل�ؤهل على جمم�عة مرتابطة 
ت��سيف  على  مبنية  التعّلم  خمرجات  من  وكافية 

خمرجات التعلم يف امل�ست�ى املحدد لكل مقرر. 
للم�ؤهل  يعادلها  ما  اأو  الفعلية  ال�ساعات  حتديد   5.5

وجلميع املقررات وتك�ن �ساملة لكل �ساعات التعلم.
اأو  مهنية  معايري  اأي  التعلم  خمرجات  تعك�ص  اأن   6.5

حرفية منا�سبة اإن وجدت.
مالحظات اإ�سافية تدعم عملية مراجعة املعيار واملحكات
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�ملعي�ر 6: تقييم خمرج�ت �لتعلم 

ا�ستخدام معايري تقييم �سفافة وقابلة للقيا�ص من اأجل التاأكد من حتقيق خمرجات التعلم.
املعيار 6: تقييم خمرجات التعلم

#
ال�سفحة

 #
املرفق

ال�س�اهد 
والإثباتات

حالة
ال�ستيفاء

املحكات

ا�سم املرفق  غري م�ست�ٍف م�ست�ٍف
1.6 اأن يك�ن التقييم مرتبط بكل خمرج من خمرجات 

التعلم يف امل�ؤهل واملقررات.
2.6 اأن يت�افق التقييم مع خمرجات التعلم. 

3.6 ا�ستخدام اأ�ساليب تقييم متن�عة للتاأكد من حتقيق 
خمرجات التعّلم.

مالحظات اإ�سافية تدعم عملية مراجعة املعيار واملحكات

�ملعي�ر 7: �للتح�ق و�لتقدم و�لنتق�ل 

اأن تك�ن متطلبات القب�ل واللتحاق للم�ؤهل وا�سحة و�سفافة وتدعم م�سارات التقدم والنتقال املرنة.
املعيار 7: اللتحاق والتقدم والنتقال

 #
ال�سفحة

 #
املرفق

ال�س�اهد 
والإثباتات

حالة
ال�ستيفاء

املحكات

ا�سم املرفق  غري م�ست�ٍف م�ست�ٍف
1.7 حتديد احلد الأدنى من متطلبات القب�ل للم�ؤهل.

2.7 متطلبات فر�ص وم�سارات التقدم للم�ؤهل.
بني  لالنتقال  قابلة  املحت�سبة  ال�ساعات  تك�ن  اأن   3.7

امل�ؤهالت وبني اجلهات املانحة للم�ؤهالت.
مالحظات اإ�سافية تدعم عملية مراجعة املعيار واملحكات
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التمرين )17(
أداة التحقق من استيفاء معايير تسجيل وتسكين 

المؤهالت في اإلطار السعودي للمؤهالت 

املدة: 15 دقيقة
 

الن�ع: فردي.      
  

يرجى قر�ءة كل عن�صر من عن��صر �لتحقق من منظور �لق�ئمني على ت�صميم وبن�ء ومر�جعة �ملوؤهل )�لرب�مج( وو�صع عالمة 
)( �أم�م �خل�نة �ملن��صبة بجو�ر كل عن�صر. 

يف نه�ية �جلدول يرجى حتديد �لعدد �لإجم�يل من �لعن��صر �ملتوفرة و�لعن��صر �ملتوفرة جزئًي� و�لعن��صر �لغري متوفرة، 
و�لإج�بة على �لأ�صئلة ذ�ت �ل�صلة ب�لتمرين. 

يهدف �لتمرين �إىل �إت�حة �لفر�صة لكم لتقومي مدى ��صتيف�ء �ملوؤهل )�لربن�مج( ملع�يري و��صرت�ط�ت �لت�صجيل و�لت�صكني يف 
�لإط�ر �ل�صعودي للموؤهالت. 

متوفر متوفرمعايري وحمكات ت�صجيل وت�صكني املوؤهل يف االإطار ال�صعودي للموؤهالت 
جزئًيا

غري 
متوفر

املعيار الأول: امل�افقة النظامية 
امل�ؤهل )الربنامج( املراد ت�سجيله وت�سكينه يف الإطار قد اأنهى الإجراءات النظامية للبناء 1

واملراجعة 
لدى القائمني على امل�ؤهل )الربنامج( م�افقة نظامية من قبل جمل�ص اجلامعة/ جمل�ص 2

الكلية على طرح امل�ؤهل
لدينا قرار بامل�افقة على الت�سجيل كجهة مانحة للم�ؤهالت �ساري املفع�ل 3

املعيار الثاين: م�ساركة اأ�سحاب امل�سلحة
لدينا �سيا�سات واإجراءات معتمدة ت�سمن م�ساركة اأ�سحاب العمل يف بناء وت�سميم ومراجعة 4

امل�ؤهل )الربنامج(
لدينا اآليات لت�ثيق الجتماعات مع اأ�سحاب امل�سلحة خالل عملية بناء وت�سميم ومراجعة 5

امل�ؤهل )الربنامج(
لدينا جمل�ص ا�ست�ساري ُم�سكل من قبل اأع�ساء هيئة التدري�ص/التدريب واملهنيني وممثلي 6

جهات العمل 
لدينا مناذج معتمدة ل�سمان م�ساركة اأ�سحاب العمل خالل عملية بناء وت�سميم ومراجعة 7

امل�ؤهل )الربنامج(
ومراجعة 8 بناء  عملية  يف  اجلهة  خارج  من  امل�ساركة  واجلهات  الأفراد  لكافة  بيانات  لدينا 

امل�ؤهل )الربنامج(
املعيار الثالث: الهدف من امل�ؤهل  

امل�ؤهل 9 وطرح  بناء  من  الهدف  لتحديد  اجلهة  م�ست�ى  على  معتمدة  اإجراءات  لدينا 
)الربنامج(
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متوفر متوفرمعايري وحمكات ت�صجيل وت�صكني املوؤهل يف االإطار ال�صعودي للموؤهالت 
جزئًيا

غري 
متوفر

نتبع اإجراءات حمددة مل�ساركة اأ�سحاب امل�سلحة واأرباب العمل يف حتديد الهدف من امل�ؤهل 10
)الربنامج(

مت اتباع اإجراءات معتمدة ل�سمان باأن امل�ؤهل )الربنامج( املراد ت�سميمه وطرحه مرتبط 11
باحتياج فعلي

باأهداف 12 مرتبط  )الربنامج(  امل�ؤهل  من  الهدف  باأن  ل�سمان  معتمدة  اإجراءات  اتباع  مت 
وروؤى اجلهة

جميع مقررات امل�ؤهل )الربنامج( ت�سهم يف حتقيق الهدف من امل�ؤهل13
القيام بدرا�سة مرجعية مل�ؤهالت 14 امل�ؤهل )الربنامج( بعد  الهدف من  مت �سياغة وحتديد 

وبرامج م�سابهه 
لدينا �سيا�سات واإجراءات واآليات معتمدة على م�ست�ى اجلهة لقيا�ص مدى حتقق الهدف 15

من امل�ؤهل
املعيار الرابع: م�سمى امل�ؤهل 

لدينا �سيا�سات واإجراءات واآليات معتمدة لتحديد م�سمى امل�ؤهل )الربنامج(16
مت اتباع اإجراءات حمددة ل�سمان م�ساركة اأ�سحاب امل�سلحة واأرباب العمل يف حتديد م�سمى 17

امل�ؤهل )الربنامج(
لدينا �سيا�سات واإجراءات واآليات معتمدة لتعديل م�سمى امل�ؤهل )الربنامج( 18
م�سمى امل�ؤهل )الربنامج( يحت�ي على الدرجة العملية )حرف اجلر( والتخ�س�ص 19
م�سمى امل�ؤهل )الربنامج( مت�فر باللغتني والعربية والإجنليزية 20
مع 21 مت�افق  )الربنامج(  امل�ؤهل  م�سمى  باأن  للتاأكد  املرجعية  املقارنة  اإجراءات  اتباع  مت 

امل�سميات الأخرى 
عند 22 ال�طني  املر�سد  يف  امل�ج�دة  امل�سابهة  والربامج  امل�ؤهالت  مب�سميات  ال�سرت�ساد  مت 

حتديد امل�سمى
املعيار اخلام�ص: مك�نات امل�ؤهل 

مت حتديد م�ست�ى امل�ؤهل )الربنامج( ا�ستناًدا على م�ست�يات الإطار 23
امل�ؤهل 24 مك�نات  لتحديد  اجلهة  م�ست�ى  على  معتمدة  واآليات  واإجراءات  �سيا�سات  لدينا 

)الربنامج( واملقررات
مت �سياغة خمرجات التعلم للم�ؤهل )الربنامج( وفًقا لت��سيف م�ست�يات الإطار25
مت ال�سرت�ساد باملعايري املهنية عند �سياغة خمرجات التعلم للم�ؤهل )الربنامج(26
خمرجات التعلم تركز على ج�انب املعارف واملهارات والكفاءات 27
جميع خمرجات التعلم للم�ؤهل )للربنامج( تتنا�سب مع امل�ست�ى العام للم�ؤهل28
املعارف 29 جمالت  على  وقائمة  مرتابطة  )الربنامج(  امل�ؤهل  ملقررات  التعلم  خمرجات 

واملهارات والكفاءات 
�سياغة 30 عند  العمل  واأرباب  امل�سلحة  اأ�سحاب  م�ساركة  ل�سمان  واإجراءات  �سيا�سات  لدينا 

خمرجات التعلم 
خمرجات التعلم للم�ؤهل )الربنامج( مرتبط باأهداف الكلية )الق�سم( ومت�سق مع ت�جهات 31

وروؤى اجلهة
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متوفر متوفرمعايري وحمكات ت�صجيل وت�صكني املوؤهل يف االإطار ال�صعودي للموؤهالت 
جزئًيا

غري 
متوفر

براأي 32 الأخذ  ومت  ال�ست�ساري  )الربنامج(  امل�ؤهل  جمل�ص  على  التعلم  خمرجات  ُعر�ست 
املهنيني وجهات العمل

تعك�ص خمرجات التعلم للم�ؤهل )الربنامج( املعايري املهنية اأو احلرفية 33
لدينا �سيا�سات واإجراءات معتمدة لتحديد ال�ساعات املعتمدة للم�ؤهل )الربنامج( 34
ال�ساعات املعتمدة الإجمالية للم�ؤهل )الربنامج( تت�افق مع الل�ائح والأنظمة املعم�ل بها 35

يف اململكة
مت اإجراء مقارنة مرجعية لعدد ال�ساعات املعتمدة للربنامج مع برامج م�سابهه اأخرى 36
مت تقدير ال�قت الإجمايل املطل�ب من املتعلم ا�ستثماره لتحقيق كل خمرج من خمرجات 37

تعلم امل�ؤهل )الربنامج(
املعيار ال�ساد�ص: تقييم خمرجات التعلم

لدينا �سيا�سات واإجراءات معتمدة لتقييم خمرجات التعلم للم�ؤهل )الربنامج( 38
يحت�ي امل�ؤهل )الربنامج( على و�سائل متن�عة للتقييم39
اإجراءات مبا�سرة والغري مبا�سرة لقيا�ص مدى حتقق خمرجات 40 امل�ؤهل )الربنامج(  لدى 

التعلم
قدرات 41 ح�ل  و�س�ؤالهم  )الربنامج(  امل�ؤهل  خلريجي  امل�ظفة  اجلهات  مع  الت�ا�سل  مت 

ومهارات اخلريجني
املعيار ال�سابع: اللتحاق والتقدم والنتقال 

لدينا �سيا�سات واإجراءات ومناذج معتمدة حتدد فر�ص التقدم والنتقال الذي ي�فره امل�ؤهل 42
)الربنامج(

للطالب 43 العدالة  يحقق  ب�سكل  )الربنامج(  امل�ؤهل  والدخ�ل يف  اخلروج  نقاط  مت حتديد 
واملتعلمني

مت ن�سر فر�ص التقدم والنتقال التي ي�فرها امل�ؤهل )الربنامج(44
مت حتديد وتعريف الطالب باتفاقيات الربط وامل�اءمة التي متت للم�ؤهل )الربنامج(45
مت تعريف الطالب بفر�ص التقدم والنتقال التي ي�فرها امل�ؤهل )الربنامج(46
الطالب 47 �سطري  بني  )الربنامج(  للم�ؤهل  والنتقال  والتقدم  اللتحاق  فر�ص  تت�سابه 

والطالبات 
اإجراءات معتمدة للت�ا�سل مع خريجي امل�ؤهل )الربنامج( وت��سيح فر�ص التقدم 48 لدينا 

والنتقال 
الإجمايل 
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�ملج�لت �لتي حتت�ج �جلهة )�ملوؤ�ص�صة( �لعمل عليه� خالل �لفرتة �ملقبلة ل�صتيف�ء وحتقيق متطلب�ت 
ومع�يري ت�صجيل وت�صكني �ملوؤهالت يف �لإط�ر �ل�صعودي للموؤهالت:

فر�ص �لتح�صني و�لتطوير:
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