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  تأسيس اإلطار السعودي للمؤهالت 4

تسعى هيئة تقويم التعليم إلى تحقيق  ،اا ودولي ًّوصورته محلي ًّمخرجاته  تحقيًقا لتطلعات القيادة الرشيدة ورؤيتها الطموحة في تجويد التعليم وتحسين

. 0202ملةة ملأهدافها الرئيسة في رفع جودة التعليم والتدريب وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة االقتصاد والتنمية الوطنية واملساهمة في تحقيق رؤية ا

للمؤهالت بالشراكة مع الجهات ذات العالقة في التعليم والتدريب والتوظيف للمساهمة في  السعوديوفي هذا الصدد عملت الهيئة على بناء اإلطار 

يز توحيد املعايير الخاصة بمخرجات التعليم والتدريب وتعزًّوًّعبر تطوير وتحسين جودة املؤهالت من خالل االرتقاء بجودة املؤهالت الوطنية في اململةة 

 السعودي اإلطار دعوي اململةة.وبالتالي اإلسهام في دفع عجلة التنمية العلمية واالجتماعية واالقتصادية في  تنافسية الكوادر الوطنية في سوق العمل،

 لقطاعات التعليم والتدريب والتعلمإطار وطني ًّ للمؤهالت
ً

 .الحياة مدى ا شامال

ًّي: وه احل،رًّم ثالث على اإلطار إعداد على العمل تم

ًّ
ً

( بالشراكة مع الهيئة األسةتلندية للمؤهالت لتغطية الجوانب الفنية. كما تم البناء بالشراكة مع الجهات ذات العالقة 0202-0202) البناء مرحلة /أوال

 عن ممثلين ضمت والتيفي التعليم العالي والتعليم العام والتدريب التقني واملنهي وأصحاب العمل والتوظيف من خالل اللجان ومجموعات العمل 

. ومن أهم مخرجات هذه املرحلة دراسات للوضع نواستشارة الخبراء املحليين والدوليي اململةة في والخاصة الحكومية والتدريبية التعليمية تاملؤسسا

لسعودي االراهن للمؤهالت وبناء املستويات واملعايير واملقارنات الدولية والحوكمة؛ وانتهت املرحلة األولى بوضع هيكل متكامل ملنظومة اإلطار 

ًّللمؤهالت. 

الجهات واإلجراءات وإعداد األدلة االرشادية وتشةيل اللجان وتطوير وتنفيذ ( وتعنى هذه املرحلة بتهيئة 0202-0202التهيئة واالستعداد ) ثانًيا/ مرحلة

يات برام عدد من مذكرات التفاهم واتفاقن هذه املرحلة إالبرامج التدريبية لنشر الوعي والثقافة وتعريف الجهات املعنية باإلطار ومكوناته. ونتج ع

 وضع إلى باإلضافة من أهم ركائز هذه املرحلة املواءمة والتكامل مع عمليات التقويم واالعتماد،تكامل األدوار واملسؤوليات مع الجهات ذات العالقة، وًّ

ًّالسياسات واإلجراءات املتعلقة بالتسجيل في اإلطار السعودي للمؤهالت. 



 

   4 
 م8142ه/4193     السعودي للمؤهالتحقوق هيئة تقويم التعليم/ اإلطار 

ا
ً
ًّم.0202عليم مطلع عام . وقد تم إقرار اإلطار السعودي للمؤهالت من قبل مجلس إدارة هيئة تقويم الت0202في  التطبيق مرحلة /ثالث

ًّ

 8191رؤية اململكة  8

ًّ:0202يساهم اإلطار السعودي للمؤهالت في تحقيق بعض أهداف رؤية اململةة 

ًّ.تحسين مخرجات التعليم األساسية -0

ًّ.مخرجات التعليم وسوق العمل املواءمة بين -0

ًّ.تحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل -0

ًّ.(ةوشاملبناء رحلة تعليمية متكاملة )مسارات واضحة  -4

ًّ.تعزيز ودعم ثقافة االبتكار وريادة األعمال -2

 .استقطاب الةفاءات واملواهب العاملية -6

 

 التعريفات 9

ًّ منها، ما لم يقتض السياق خالف ذلك.املعاني املبينة أمام كل  –الدليل أينما وردت في –يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية 

 املعنى املصطلح

 للمؤهالتالسعودي اإلطار 

ًّ)سقف(

نظام وطني شامل وموحد يساهم في االرتقاء بجودة املؤهالت الوطنية ويسةنها في مستويات بناًء على مخرجات هو 

التعلم، وُيمةن فرص التقدم واالنتقال بين قطاعات التعليم والتدريب بما يتناسب مع متطلبات التنمية االقتصادية 

 واالجتماعية واحتياجات سوق العمل.



 

   5 
 م8142ه/4193     السعودي للمؤهالتحقوق هيئة تقويم التعليم/ اإلطار 

الجهات املعنية بالشؤون التعليمية واالقتصادية واالجتماعية والتنموية في اململةة والتي من املتوقع أن تستفيد من ًّت العالقةالجهات ذا

ًّمخرجات اإلطار السعودي للمؤهالت في تحقيق أهدافها ومهامها.

أي مؤسسة تعليمية وتدريبية مرخصة بتقديم مؤهالت وممارسة أعمالها داخل اململةة وفًقا لألنظمة واللوائح ًّاملؤسسات

املعمول بها. ومن أمثلة املؤسسات: وزارة التعليم، واملؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي، والجامعات، والكليات 

 واملعاهد، وغيرها. 

عنى هي املؤسسات الًّالجهات املانحة 
ُ
 ومنح مؤهالت التعليم أو التدريب.بتصميم وتطوير تي ت

تسجيل وإدراج الجهات 

ًّاملانحة 

ًّعملية تقييم وتسجيل وإدراج الجهات املانحة للمؤهالت في املرصد الوطني ملدة سريان محددة بعد تحقيق املعايير.

ًّانضمام املؤسسة كجهة مانحة في املرصد الوطني.ًّاإلدراج

 .املعارف واملهارات والخبرات العلمية والتدريبية التي اكتسبها الفرد، والتي تؤهله للعمل، وتصدر بها وثيقةمحصلة ًّاملؤهل

ًّوحصوله عليه من قبل الجهات املانحة. استيفاء املتعلم ملتطلبات املؤهل،ًّمنح املؤهل 

ًّالت.عملية بناء املؤهل وخصائصه؛ ليطابق معايير تسجيل وتسةين املؤهًّتصميم املؤهل

ًّهو عملية تطوير وتحديث ملؤهل قائم، ليطابق معايير تسجيل وتسةين املؤهالت.ًّتطوير املؤهل

ًّعملية تسجيل وتسةين املؤهالت في املرصد الوطني ملدة سريان محددة بعد تحقيق املعايير.ًّتسجيل املؤهالت

ًّاملرصد الوطني. وضع املؤهل في مستوى معين بحسب مخرجات التعلم وتسجيله فيًّاملؤهل تسةين

قاعدة بيانات تحتوي على جميع الجهات املانحة واملؤهالت املستوفية لشروط ومعايير التسجيل في اإلطار السعودي ًّاملرصد الوطني

ًّللمؤهالت.

، ولكل منها وصف عام ملخرجات التعلم من حيث الةفاءات املطلوبة 02إلى  0مسارات عمودية متدرجة من ًّاملستويات

ًّاملعرفية واملهارية، ولكل مستوى مدى وعمق محددان.والخصائص 
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ًّهي املعرفة واملهارة والةفاءة التي يتوقع أن يحققها املتعلم ويستند عليها في صياغة مخرجات التعلم.ًّمجاالت التعلم

ة بتخصص ت املتعلقهي البيانات والحقائق واملعلومات واملبادئ واألفكار والقضايا واالتجاهات واملوضوعات والنظرياًّاملعارف

ًّأو مادة معينة ويتوقع أن يةتسبها املتعلم في املستوى.

ًّتطبيق عملي للمعرفة وما يستطيع الطالب/ املتعلم القيام به في املستوى.ًّاملهارات

ًّالسمات الوظيفية والجدارات التي لها دور في النجاح املنهي، ويتوقع أن يةتسبها املتعلم في املستوى.ًّالةفاءات

ًّالقبول. عملية انضمام املتعلم ملؤهل ما، بعد استيفاء متطلبات واشتراطات ًّااللتحاق

( منتهية بتقييم، وتؤهل إلخ.مدد تعليمية ضمن مكونات املؤهل )فصل دراس ي، سنة دراسية، فصل ربع سنوي، ًّنقاط الدخول والخروج

ًّت.عد في الدخول والخروج واالنتقال بين املؤهالًّاملتعلم للحصول على وثيقة جزيئة ملا تم اكتسابه من املؤهل، وتسا

ا عبر مستويات اإلطار السعودي للمؤهالت وبين قطاعات التعليم والتدريب بعد تحقيق عملية انتقال املتعلم عامودي ًًّّالتقدم

ًّاملتعلم ملتطلبات القبول للمؤهل.

 والتدريب والتوظيف وفي مستوى املؤهل نفسه.ا بين قطاعات التعليم عملية انتقال املتعلم أفقي ًًّّاالنتقال
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 السياسات العامة لإلطار السعودي للمؤهالت )سقف( 1

 السياسة األولى:  1.4

ًّ :اإلطار الوطني للمؤهالت هو نظام شامل وموحد للمؤهالت الوطنية يهدف إلى تحقيق ما يأتي

ًّ.في اململةة توحيد عمليات تصميم املؤهالت وتطويرها في قطاعي التعليم والتدريب. 0

ًّ.املساهمة في االرتقاء بجودة املؤهالت الوطنية. 0

ًّ.تحديد مستويات وأوصاف ملخرجات التعلم مبنية على املعارف واملهارات والةفاءات. 0

ًّ.تحديد معايير موحدة لتسجيل وإدراج الجهات املانحة ومعايير لتسجيل وتسةين املؤهالت. 4

ًّ.الوطني والدولياالعتراف باملؤهالت على املستوى . 2

ًّ.تجسير التقدم واالنتقال بين مسارات التعليم والتدريب والتوظيف. 6

ًّ.إيجاد لغة مشتركة لضمان الشفافية وسهولة الفهم. 2

ًّ.مقارنة أنواع املؤهالت التعليمية والتدريبية في اململةة وربطها ببعضها لضمان دقة وتناسق املؤهالت. 2

ًّ

 السياسة الثانية: 1.8

ا  دون اإلخالل
ً
باختصاصات الجهات األخرى ذات العالقة، تتولى الهيئة وضع ضوابط واشتراطات ومتطلبات عمليات اإلطار ومتابعة تطبيقه اتساق

ًّ.مع الوثيقة الفنية لإلطار الوطني للمؤهالت، والقيام بعمليات التحسين والتطوير الالزمة له

 ًّ
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 السياسة الثالثة: 1.9

ببناء ومنح املؤهالت في القطاعين العام والخاص العمل على تحقيق معايير واشتراطات اإلطار، والتسجيل واإلدراج على جميع املؤسسات املرخص لها 

 كجهات مانحة للمؤهالت ضمن منظومة اإلطار خالل املدة التي تحددها الهيئة. وبمراعاة نماذج وإرشادات وأولويات التسجيل وإعادة التسجيل

ًّ.املحددة من قبل الهيئة

ًّ

 سياسة الرابعة:ال 1.1

هتها العلى جميع املؤسسات املسجلة واملدرجة كجهات مانحة للمؤهالت العمل على تحقيق معايير اإلطار لتسجيل وتسةين املؤهالت، وتقديم جميع مؤه

 تسجيل وإعادة التسجيلالقائمة والجديدة للتسجيل والتسةين في اإلطار خالل املدة التي تحددها الهيئة. وبمراعاة نماذج وإرشادات وأولويات ال

ًّ.للمؤهالت املحددة من قبل الهيئة

ًّ

 السياسة الخامسة: 1.5

ةين سعلى جميع املؤسسات املسجلة واملدرجة كجهات مانحة للمؤهالت الحصول على املوافقات النظامية قبل تقديم مؤهالهتها الجديدة للتسجيل والت

ًّ.في اإلطار

ًّ

 :السادسة السياسة 1.8

-إن وجدت في املؤهل-واملدرجة كجهات مانحة تحديد متطلبات االلتحاق والقبول ملؤهالهتها وتحديد نقاط الخروج على جميع املؤسسات املسجلة 

ًّ.وفًقا ملعايير اإلطار لتسجيل املؤهالت
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 :السابعة السياسة 1.7

التقدم واالنتقال ضمن على جميع املؤسسات املسجلة واملدرجة كجهات مانحة استخدام اإلطار ومستوياته ليكون مرجًعا في تحديد مسارات 

ًّ.القطاعات التعليمية والتدريبية. وبمراعاة نماذج وإرشادات الربط والتقدم واالنتقال املحددة من قبل الهيئة

ًّ

 :الثامنة السياسة 1.2

ًّ.يكون اإلطار الوطني للمؤهالت املرجع الرئيس للجهات ذات العالقة في جميع ما يخص املؤهالت في اململةة

ًّ

 :التاسعة السياسة 1.3

ًّ:يتولى مجلس إدارة الهيئة

ًّ.وضع السياسات واإلجراءات واآلليات واللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ هذه الالئحة وبما يحقق االستدامة ملنظومة اإلطار. 0

ًّ  .ةةاتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة للتحسين املستمر لإلطار بما يضمن جودته ومالءمته ملتطلبات التعليم والتدريب في اململ. 0

ًّ.تحديد املقابل املالي لتسجيل وادراج الجهات املانحة، وإعادة تسجيلها. 0

ًّ.تحديد املقابل املالي لتسجيل وتسةين املؤهالت، وإعادة تسجيلها. 4

ًّ.تحديد املقابل املالي للخدمات املقدمة من قبل اإلطار. 2

ًّ  .وإضافة أدوات له وتفعيل خصائص جديدةتحديث اإلطار وإقرار التعديالت الالزمة بعد تطبيق اإلطار . 6

ًّ

 :العاشرة السياسة 1.41

ًّ:دون اإلخالل باختصاصات الجهات األخرى ذات العالقة، تقوم الهيئة بـاملهام التالية

ًّ.تطوير اإلطار وأدواته وخصائصه وفق املستجدات. 0
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ًّ .كوادر الوطنيةمواءمة اإلطار مع األطر اإلقليمية والدولية لتعزيز االعتراف باملؤهالت وال. 0

سسات ؤًّالعمل على تعزيز التعاون والتواصل الوطني والدولي للرفع من مستوى الوعي العام حول أهداف اإلطار وفوائده ومبادئه، وضمان جاهزية امل. 0

ًّ.لالستفادة منه

ًّ.والوطنيةربط ومواءمة املؤهالت األجنبية باإلطار وتعزيز عملية املقارنة بين املؤهالت األجنبية . 4

ًّ.املساهمة في إعداد البحوث والدراسات في مجال األطر الوطنية للمؤهالت. 2
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 التجارب الدولية واإلقليمية في بناء وتطبيق األطر الوطنية للمؤهالت 5

 اأسست أو طبقت أطرًًّ ولة حول العالم( د022للمؤهالت قبل أكثر من ثالثين سنة، ولدينا اليوم أكثر من )األطر الوطنية بدأ مفهوم بناء وتطبيق 

ًّسةتلندا، بريطانيا، أستراليا، نيوزيلندا، الصين، هونغ كونغ، ماليزيا، بولندا، وجنوب أفريقيا.أ: األطروطنية للمؤهالت، ومن ضمن الدول التي طبقت 

 لالرتقاء بجودة مؤهالت التعليم والتدريب، ولضمان  
ً
 مواكبة مخرجات التعليم والتدريب الحتياجاتحيث تبنت هذه الدول اإلطار ليكون نظاًما شامال

ة يسوق العمل ومتطلبات وأولويات التنمية االقتصادية واالجتماعية والتعليمية لديها. كما سعت عدد من الدول لتطبيق اإلطار كمنظومة تطويرًّ

ًّلنظام التعليم والتدريب. 

ًّ

ناء أو تطبيق أطر وطنية للمؤهالت، حيث أنهت كل من مملةة البحرين، ودولة وعلى الصعيد اإلقليمي، سعت عدد من الدول املجاورة الشقيقة إلى ب

ا للمؤهالت منذ سنتين تقريًبا، بينما بعض دول املنطقة ال تزال األطر الوطنية لديه الوطنياإلمارات العربية املتحدة عملية البناء وقامتا بتطبيق اإلطار 

ًّفي مراحل البناء والتطوير. 

ًّ

بتجانسها وباتساقها من حيث متطلبات البناء واملستويات واملجاالت، هذا التجانس واالتساق يعزز من قدرة  للمؤهالت قليمية والدوليةتتميز األطر اإل

عنى باألطر الوطنية للمؤهالت إلى تفعيل
ُ
جراءات إ الدول في تفعيل املواءمة مع أطر وطنية أخرى، كما سعت بعض الحكومات والهيئات الدولية التي ت

ساهم  بناء إطار موحد بين مجموعة من الدول األعضاء؛ فنجد أن االتحاد األوروبي سعى إلى مواءمة عدد من األطر األوروبية في نظام شامل وموحد

ستخدم من قبل جهات العمل واملؤسسات ال
ُ
عليمية تفي تعزيز االعتراف باملؤهالت، ودعم فرص التدريب والتوظيف بين الدول األوروبية، وأصبح أداة ت

ًّفي املفاضلة بين املتقدمين من دول األعضاء؛ ألغراض إكمال التعليم، أو ألغراض التوظيف.

ًّ

ًّ

ًّ
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  هأهدافواإلطار السعودي للمؤهالت تعريف  8

يساهم في االرتقاء بجودة املؤهالت الوطنية ويسةنها في مستويات بناء على مخرجات التعلم  املؤهالتوتطوير لعملية بناء نظام وطني شامل وموحد هو 

ًّ بما يتناسب مع متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية.والتوظيف وتمةين فرص التقدم واالنتقال بين قطاعات التعليم والتدريب 

ًّ لى:السعودي للمؤهالت إ اإلطارًّويهدف 

ًّ.تصميم املؤهالت وتطويرها في قطاعي التعليم والتدريب في اململةةتوحيد عمليات . 0

ًّ.املساهمة في االرتقاء بجودة املؤهالت الوطنية. 0

ًّ.تحديد مستويات وأوصاف ملخرجات التعلم مبنية على املعارف واملهارات والةفاءات. 0

ًّ.سةين املؤهالتتحديد معايير موحدة لتسجيل وإدراج الجهات املانحة ومعايير لتسجيل وت. 4

ًّ.االعتراف باملؤهالت على املستوى الوطني والدولي. 2

ًّ.تجسير التقدم واالنتقال بين مسارات التعليم والتدريب والتوظيف. 6

ًّ.إيجاد لغة مشتركة لضمان الشفافية وسهولة الفهم. 2

ًّ.قة وتناسق املؤهالتمقارنة أنواع املؤهالت التعليمية والتدريبية في اململةة وربطها ببعضها لضمان د. 2
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 فوائد اإلطار السعودي للمؤهالت  7

 :في نظام ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي في التعليم  اا مهًمًّيعد اإلطار السعودي للمؤهالت عنصرًًّ تكامل األدوار واملسؤوليات مع االعتماد

م  مخرجاتومواءمة التدريب التقني واملنهي، إذ يهدف إلى ضمان اتساق اعتماد العالي وًّ
ّ
للمؤهالت مع احتياجات سوق العمل واملتطلبات التعل

 التنموية واالقتصادية في اململةة.

 :ة التعليمية والتدريبي تسترشد بها املؤسساتوأداة مرجعية  يعد اإلطار السعودي للمؤهالت أساس مرجعي لعملية تخطيط وبناء املؤهالت

 يثالكوادر الوطنية املؤهلة حمهارات وقدرات  التعرف علىوتستند عليها جهات التوظيف في عند بناء وتخطيط وتطوير مؤهالهتها وجهات العمل 

 يوجه اإلطار عملية بناء وتصميم املؤهالت.

 لإلطار السعودي للمؤهالت إلى اكتساب املعارف واملهارات العامة  ااملؤهالت التي سيتم تطويرها وفًقًّ تؤدي :تطوير مخرجات التعليم والتدريب

والخبرات املهنية وتطوير الخصائص لدى الحاصلين على مؤهل من خالل إكسابهم املعارف واملهارات والةفاءات والتي تركز بشكل خاص على 

ة إلبداعي واملهارات القيادية ومهارات التواصل والسمات الشخصيتنمية قدراهتهم وتطبيقها في حياهتهم العملية.  ومن أبرز هذه الخصائص التفةير ا

 والتحليل وغيرها من األوصاف والخصائص التي تدعم التعلم املستمر.

 :اتساق اإلطار السعودي للمؤهالت مع الخصائص الرئيسة لبقية األطر اإلقليمية والدولية سيساهم في تعزيز فرص مواءمة  املواءمة الدولية

حيث والجهات،  األفراد لخدمة وطني مرصد. كما سيوفر اإلطار ةوالدولي ةواإلقليمي عودي للمؤهالت مع عدًدا من األطر الخليجيةاإلطار الس

ًّ. التسجيل ومعايير ملتطلبات املستوفية واملؤهالت املانحة الجهات جميعاملرصد على  يًّيحتوًّ

 :ر الثقة لدى جهات العمل بأن املتعلم لديه املعارف واملهارات والةفاءات األساسية سيعزز اإلطا زيادة ثقة أصحاب العمل في الرأس املال البشري

ًّيدعم اإلطار الربط بين املؤهالت الوطنية والتصنيف العربي املعياري للمهن واملعايير املهنية الوطنية.كما تناسب مع احتياجات سوق العمل. ت التي

 :املؤهالت املتشابهة واملتقاربة من حيث املستوى واملخرجات مما يدعم يمثل اإلطار السعودي للمؤهالت أداة ملقارنة  أداة للمقارنة بين املؤهالت

و التوظيفية املناسبة. كما يدعم تحقيق التكافؤ بين مخرجات التعليم في مختلف املؤسسات التعليمية أتوجيه الكوادر في مساراهتهم التعليمية 

 لتقدم واالنتقال بين قطاعات التعليم والتدريب والتوظيف. والتدريبية مما يدعم ا
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 حوكمة اإلطار السعودي للمؤهالت  2

 :اإلطار السعودي للمؤهالت إدارة التسجيل في 2.4

 استقبال طلبات التسجيل للجهات املانحة وللمؤهالت. .0

  طلبات تسجيل الجهات املانحة وطلبات تسجيل املؤهالت.جميع  ومراجعة فحص .0

ًّالطلبات للجان التخصصية حسب التخصص للقيام بعمليات وإجراءات املراجعة.رسال إ .0

ًّة معهم من وقت ارسال الطلب إلى إصدار قرار التسجيل.واملتابع والجهات املقدمة لطلبات التسجيل التواصل مع املؤسسات .4

 .ة عند اللزومالزيارات امليدانيالترتيب لعقد  .2

 ان التخصصية وإرسال التقرير إلى الجهة املقدمة لطلب إبداء املرئيات.استالم التقرير األولي من رؤساء اللج .6

ًّرساله لرئيس اللجنة التخصصية في حال وجود مالحظات من قبل الجهة.استالم التقرير من الجهة وإ .2

 .إلى لجنة املراجعة والتحقق والتقرير النهائيرفع التوصيات  .2

 .ت املقدمة للطلبللجها اقرارات التسجيل إلةتروني ًّ إصدار خطابات .9

 تسجيل الجهات املستوفية ملعايير ومحكات التسجيل في املرصد الوطني. .02

 اإلجابة على االستفسارات الخاصة بطلب التسجيل. .00

ًّ.للجهاتي الدعم الفنتقديم  .00

 

 التخصصية:  اللجان 2.8

رئيس وعدد من املراجعين للقيام بعمليات املراجعة لجنة ولكل يتكون اإلطار السعودي للمؤهالت من عدة لجان تخصصية مكونة من خبراء في املجال 

ًّ.التسجيل والتدقيق لطلبات
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 :هاومهاماللجان التخصصية أدوار  2.8.4

استناًدا على معايير التسجيل وتدقيق الشواهد واإلثباتات املرفقة مع الطلب باستخدام  من منظور علمي وتخصص يالتقييم والتدقيق للطلب  -0

 النظام اإللةتروني.

 استناًدا على معايير التسجيل وتدقيق الشواهد واإلثباتات املرفقة مع الطلب. من منظور علمي وتخصص يمراجعة الطلب  -0

 املشاركة في الزيارة امليدانية للمؤسسة عند مراجعة طلبات تسجيل إن لزم األمر. -0

 ني لسقف.كتابة التوصيات بعد القيام بعملية التقييم والتدقيق للطلب عبر النظام اإللةترو -4

 إرسال التوصيات إلى رئيس اللجنة التخصصية. -2

 يقوم رئيس اللجان التخصصية بجمع التوصيات أعضاء اللجنة التخصصية وكتابة التقرير األولي. -6

 رفع التقرير األولي والتوصيات لفريق سقف عبر النظام اإللةتروني. -2

 رسالها الى إدارة التسجيل.األولي وإحظات الجهة على التقرير كتابة التقرير النهائي بعد استالم مالًّ -2
 

 لجنة املراجعة والتحقق:  2.9

 :هاومهام لجنة املراجعة والتحققأدوار 

 .أدائها التخصصية وتقييم اللجان أعضاء إقرار معايير اختيار .0

 التأكدوًّ للمؤهالت السعودي اإلطار ضمن املؤهالت وتسةين تسجيل وطلبات مانحة كجهات التسجيل طلبات جميع وتدقيق والتحقق املراجعة .0

 .املعلومات وصحة دقة من والتأكد للمؤهالت السعودي اإلطار ومعايير لشروط الطلبات جميع استيفاء من

 .هاضوئ على املقترحات وتقديم واملراجعين الخبراء عمل فرقًّ توصيات دراسة .0

 املانحة للجهات التسجيل إعادة موعد وتحديد مانحة، الجهات وإدراج تسجيل صالحية مدة تحديد .4

 .للمؤهالت التسجيل إعادة موعد وتحديد املؤهالت، وتسةين تسجيل صالحية مدة تحديد .2
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 .ملستخدميها فائدة ذات تكونًّ وأن واملوضوعية والنزاهة بالشفافية تتسم سترفع التي التقارير جميع أن من التأكد .6

 

 لجنة التظلم: 2.1

 :هاومهاملجنة التظلم أدوار 

من قبل املؤسسات التعليمية والتدريبية وجهات العمل واملتعلقة بقرارات لجنة املراجعة التحقق النهائي حول دراسة طلبات التظلم املقدمة  .0

 .حالة التسجيل

 ملعالي اتالتوصي هذه وترفع العمل، وجهات والتدريبية التعليمية املؤسسات قبل من املقدم التظلم طلب وتدقيق مراجعة بعد التوصيات إعداد .0

 .لعملا وجهات والتدريبية التعليمية املؤسسات قبل من املقدم التظلم طلب بخصوص النهائي القرار التخاذ التعليم تقويم هيئة رئيس

 

 تضارب املصالح 2.5

أن يكون جميع أعضاء اللجان مستقلين عن الجهة أو املؤهل الجاري مراجعته، دون أي عالقات شخصية أو مهنية أو تجارية يمةن أن تؤدي  .0

 املصالح.إلى تضارب في 

عالقة باإلطار السعودي للمؤهالت خالل فترة التعاون أو العضوية ذات  تدريبية و أنشطةأأعمال استشارية  في اللجان أعضاء جميع أال يشارك .0

 مع اإلطار أو بعد انتهاء فترة العضوية والتعاون.

ق يمةن أن يؤثر على القرارات. ويشمل ذلك أي عالقات أن يشير إلى أي تضارب محتمل في املصالح أو ارتباط مسباللجان  أعضاءسيطلب من  .0

 تعاقدية أو شخصية مع املؤسسة أو موظفيها أو الطالب أو أي عالقة أسرية أو قبلية أو أي نزاع سابق مع املؤسسة أو كبار املوظفين أو أي

 صداقات شخصية وثيقة أو أي عالقة تجارية أو تعليمية شخصية مستقبلية متوقعة. 

ًّ عدم تضارب املصالح.مان وضباملحافظة على سرية املعلومات  التوقيع على اإلقرار الخاصأعضاء اللجان جميع  يتطلب من .4
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 العناصر األساسية لإلطار السعودي للمؤهالت )سقف( 3

 تشترك األطر الوطنية للمؤهالت في عدد من العناصر األساسية، وقد حرصت هيئة تقويم التعليم عند بناء اإلطار السعودي للمؤهالت أن يتسق

ًّ:التاليةالعناصر األساسية ويتجانس اإلطار مع بقية األطر الدولية األخرى. يتكون اإلطار السعودي للمؤهالت )سقف( من 

 للمؤهالت الجهات املانحة وإدراجمعايير تسجيل  -0

 معايير تسجيل وتسةين املؤهالت -0

 املستويات وتوصيف مخرجات التعلم لكل مستوىًّ -0

 ما يعادلهاأو الساعات الفعلية  -4

 االلتحاق والتقدم واالنتقال -5

 

 معايير تسجيل وإدراج الجهات املانحة  41

املطلوب مراعاهتها من قبل املؤسسات التعليمية والتدريبية عند تخطيط للمؤهالت اآلليات واإلجراءات معايير تسجيل وإدراج الجهات املانحة تحدد 

. وتضمن هذه املعايير اتساق عمليات بناء املؤهالت من خالل أسس واضحة ومنهجية موحدة تستخدم كمرجعية من وبناء وتصميم وتطوير املؤهالت

 معاييرتعمل على تحقيق واستيفاء  أن ملةةامل في وطنية مؤهالت تطرح التي والتدريبية التعليمية املؤسسات على قبل مؤسسات التعليم والتدريب. يجب

ًّ في اإلطار السعودي للمؤهالت. تسجيلها وإدراجها بطلب تتقدم وأنتسجيل وإدراج الجهات املانحة 

ًّ

 معايير تسجيل وإدراج الجهات املانحة في اإلطار السعودي للمؤهالت 

 ( عمليات اإلطار السعودي ١املعيار ) للمؤهالت 

 ( نظم معلومات ٢املعيار )املؤهالت  

 ( تصميم املؤهل9املعيار ) 
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 ( مراجعة وتطوير املؤهالت 1املعيار ) 

 ( إصدار الشهادات وتوثيقها 5املعيار ) 

 ( املمارسات الخاطئة8املعيار ) 

 ( التظلم7املعيار )ًّ

 

 : عمليات اإلطار السعودي للمؤهالت 4املعيار 

ًّ(0)جدول  .تآلية إدارية ومالية تضمن تطبيق عمليات اإلطار السعودي للمؤهالًّأن يكون لدى الجهة 

 الشواهد واإلثباتات اإلرشادات املحكات

0 .0 

ًّ

تحدد الجهة املسؤولين 

عن اإلشراف على 

العمليات واملهام الخاصة 

باإلطار السعودي 

 للمؤهالت.

  على الجهة أن تمتلك هيكلة مناسبة

 تلك التي 
ً
قة بأنشطتها، خصوصا

ّ
متعل

نها من أداء مهام عمليات اإلطار 
ّ
تمة

السعودي للمؤهالت مثل: إدارات 

ًّمخصصة، لجان، أقسام. 

  وصف لهيكلة الجهة يتضمن نظرة عامة على

الوظائف العملية والعمليات من حيث صلتها باملهام 

 التنظيمي(. الرئيسة )مثال: الهيكل
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0 .0ًّ

 

ًّ

أن يكون لدى الجهة 

سياسات وإجراءات 

لتنفيذ مهام عمليات 

اإلطار السعودي 

 للمؤهالت.

ًّ

  تمتلك الجهة سياسات تطبقها وتوّجه من

خاللها العمليات املتعلقة بمهام ومعايير 

اإلطار السعودي للمؤهالت واألنشطة 

 الداخلية.

  أن تصف اإلجراءات كيفية تطبيق

توضح كيفية تنفيذ املهام  السياسات.

الرئيسة بما يتوافق مع معايير اإلطار 

السعودي للمؤهالت، مع شرح خطوات 

ًّعملية إلنجاز املهام الرئيسة.

وثيقة السياسات واالجراءات مع وصف لإلجراءات الخاصة 

 بجميع العمليات واملعايير.

 

 

تعريف باألدوار  0.0

واملسؤوليات املتعلقة 

السعودي بعمليات اإلطار 

 للمؤهالت.

ًّ

  أن تشير املسؤوليات إلى املهام الرئيسة

لألشخاص القائمين على عمليات اإلطار 

 السعودي للمؤهالت.

  آلية اإلشراف على األفراد واإلدارات

 املعنية بعمليات اإلطار.

 توزيع املسؤوليات وتوضيح املهام 

0 .4 

ًّ

أن يكون لدى الجهة 

شخص )ضابط اتصال( 

معني بالقيام بعمليات 

  املوظف املسؤول هو الشخص املخّول

الذي يتم التواصل معه في كل ما يتعلق 

ًّبأمور اإلطار السعودي للمؤهالت.

   ،قرار تعيين املوظف املسؤول، اسمه، مركزه

ًّالوصف الوظيفي.

  ًّوخطة التدريب على عمليات اإلطار. ستراتيجيةإ
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اإلطار السعودي 

ًّللمؤهالت.

أن يكون لدى الجهة 

موظفين مؤهلين للقيام 

اإلطار السعودي بعمليات 

ًّ.للمؤهالت

  الجهة خطة تدريب أن يكون لدى

إلطار عمليات الموظفين املعنيين بالقيام بل

ًّ السعودي للمؤهالت 

2.0ًّ   أن يكون لدى الجهة

إجراءات مناسبة لإلشراف 

التعليم على مزودي خدمة 

والتدريب املرتبطين بها بما 

يتناسب مع معايير اإلطار 

 السعودي للمؤهالت.

   

  مع جهات الجهة املانحة في حال تعاقد

تعليمية وتدريبية كمزودي خدمة التعليم 

أو التدريب، فإن مسؤولية الجهة التأكد 

من أن مزودي التعليم أو التدريب 

م 
ّ
يطبقون معايير تقييم مخرجات التعل

 بشكل صحيح.

  التحقق من تطبيق الساعات الفعلية أو

ًّما يعادلها.

  التأكد من القدرة املالية الجهة على

للجهات املرتبطة بها لضمان حماية 

ًّمصالح املتعلمين.

  قائمة تحتوي على جميع مزودي التعليم والتدريب

 املرتبطين بالجهة.

  التعليم والتدريب االتفاقية بين الجهة ومزودي

ًّوجدت.ن إاملرتبطين بها 

  .ًّآلية إشراف الجهة على مزودي التعليم أو التدريب
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6.0 

ًّ

موارد أن يكون لدى الجهة 

كافية تضمن استدامة 

مالية إلنجاز األنشطة 

املتعلقة باإلطار السعودي 

 للمؤهالت.

أن توضح االستدامة املالية املتعلقة الجهة على 

لسعودي للمؤهالت. وأن تضمن بأنشطة اإلطار ا

القدرة على تقديم املؤهالت حتى تخّرج آخر  امالي ًّ

ًّدفعة من املتعلمين املسّجلين.

 .ًّامليزانيات والخطط املالية

   .ًّتقرير مراجعة الحسابات

 .ًّالسجالت املالية ذات الصلة



 

22 
 م8142ه/4193     حقوق هيئة تقويم التعليم/ اإلطار السعودي للمؤهالت

 : نظم معلومات املؤهالت8املعيار 

ًّوالبيانات املتعلقة باملؤهالت واملتعلمين.آليات لجمع وترتيب وحفظ وتأمين املعلومات أن يكون لدى الجهة 

 الشواهد واإلثباتات اإلرشادات املحكات

جمع وترتيب لدى الجهة آلية ل 0.0

وتوثيق املعلومات والبيانات 

املتعلقة باملؤهالت في نظام 

 قواعد بيانات شامل.

ًّ

 .آلية إلدارة معلومات وبيانات   املؤهالت 

  اإلدارية تحديد اإلجراءات والسياسات

التي تبّين كيف يتم الحصول على بيانات 

املؤهالت والتحقق منها وتخزينها وحمايتها 

ًّومعالجتها:

o .ًّحفظ بيانات املؤهل في مكان آمن

o  إنشاء النسخ االحتياطية وضمان

 إمكانية استرجاعها بشكل آمن.

 .نظام توثيق املؤهالت واسترجاعها 

 .سياسات الوصول إلى املؤهالت وتعديلها 

 

أن يكون لدى الجهة آلية  0. 0

لجمع وترتيب البيانات 

واملعلومات املتعلقة بإدارة 

املتعلّمين املسجلين في نظام 

 قواعد البيانات.

 

أن تتضمن أنظمة إدارة املتعلمين املعلومات 

املتعلقة بتسجيل املتعلم، إنجازه ومنح 

 الشهادة تتضمن:

o  الحفاظ على سجالت املتعلم بشكل آمن

لالستخدام الحالي وملراجعة السجالت 

ًّالقديمة.

o .ًّاسترجاع البيانات املطلوبة ملنح الشهادة

وترتيب  وثائق )السياسات واإلجراءات( الخاصة بنظام جمع

:
ً
 وحفظ وتأمين البيانات، متضمنة

o  وصف لعملية جمع وترتيب وحفظ بيانات املؤهالت

ًّواملتعلمين.

o  ًّوالوثائق.وصف صالحيات الوصول إلى املعلومات
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أن يكون لدى الجهة آلية  0.0

لجمع وترتيب البيانات 

واملعلومات املتعلقة بمزودي 

ًّخدمة التعليم والتدريب

أن يكون لدى الجهة قاعدة بيانات ملزودي 

خدمة التعليم والتدريب واملؤهالت املقدمة 

من خاللها وقائمة بالحاصلين على هذا 

ًّاملؤهل.

  ًّاملقدمين لكل مؤهل وامللتحقين به.قائمة بمزودي الخدمة

  اتفاقيات بين الجهات املانحة ومزودي خدمة التعليم أو

 التدريب.

  .وصف آللية اإلشراف على مزودي الخدمة 

ضمان وجود نظام آمن 4ًّ. 0

وموثوق من أجل جمع وترتيب 

 وحفظ البيانات واملعلومات.

 

  ينبغي أن تكون البيانات واملعلومات

 فيما يتعلق بمنح املؤهالت، 
ً
)خاصة

سجالت املتعلم، ومزودي التعليم 

والتدريب( محمية بإجراءات أمنية ورقابية 

ال يستطيع الوصول إليها وتعديلها إال 

 األفراد املخولين بذلك. 

  تعتمد اإلدارة اآلمنة للبيانات على

لتحديد مجموعة من البرامج املصممة 

ومعالجة واسترجاع وإدارة البيانات في 

قاعدة البيانات، واستعادة البيانات 

اإللةترونية عند حدوث أي خلل غير 

ًّمتوقع.

  أن يتاح للمتعلمين الوصول إلى معلومات

 املؤهل.

  دليل سياسة أمن املعلومات، وحماية البيانات وسياسة

 حفظ البيانات.

  البيانات وصف اإلجراءات األمنية حول حماية

 واسترجاعها في حال حدوث أي خلل مفاجئ في النظام.
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 : تصميم املؤهل9املعيار 

ًّملعايير اإلطار السعودي للمؤهالت. االجهة آلية لتصميم املؤهالت وفًقًّ أن يكون لدى

 الشواهد واإلثباتات اإلرشادات املحكات

 

0 .0ًّ

آلية لتحديد لدى الجهة 

 أهداف املؤهالت.

تحديد االحتياجات والهدف من املؤهل من 

خالل استشارة أصحاب املصلحة، تحليل 

الحتياجات سوق العمل، التوجهات 

االجتماعية واالقتصادية، مرئيات أصحاب 

 العمل، تحليل البيانات واإلحصاءات. 

  آلية تحديد أهداف املؤهالت )مثل: محاضر

االجتماعات، ورش العمل، الدراسات ذات الصلة 

 رها(وغي

 

0 .0ًّ

لدى الجهة إجراءات معتمدة 

الحتساب الساعات الفعلية أو 

 ما يعادلها للمؤهالت.

ًّ

تحديد إجراءات الحتساب وتخصيص 

الساعات الفعلية أو ما يعادلها للمؤهل 

وجميع املقررات. ويشمل هذا منهجية 

محةمة لتحديد وقت التعلم املطلوب 

 لتحقيق مخرجات التعلم والتحقق منها.

  وثائق تتضمن السياسات واإلجراءات من أجل

 تخصيص الساعات الفعلية أو ما يعادلها.

  وصف الساعات الفعلية أو ما يعادلها وإجراءات

 احتسابها والتحقق منها

  .النماذج املستخدمة 

آلية أن يكون لدى الجهة 0ًّ. 0

لصياغة وتحديد مخرجات 

 التعلم.

م لتحديد ما يجب 
ّ
صياغة مخرجات التعل

على املتعلم تحقيقه من خالل التحليل 

املراجعة الدائمة والتعاون مع أصحاب 

ًّاملصلحة املعنيين والخبراء في املجال.

  السياسات واإلجراءات الخاصة بصياغة مخرجات

م والتحقق منها.
ّ
 التعل

  وصف آلية صياغة مخرجات التعلم والنماذج

ًّاملستخدمة.
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  آليات إشراك أصحاب املصلحة. والخبراء في تحديد

 مخرجات التعلم )مثل: محاضر االجتماعات(. 

اإلجراءات املتبعة لتحديد آلية  4. 0

التقييم التي تضمن تحقيق 

ًّمخرجات التعلم.

تحديد آلية التقييم للمؤهل وجميع 

املقررات. ويشمل هذا منهجية محةمة 

من تض لتحديد طرق وأساليب تقييم متنوعة

ًّتحقيق مخرجات التعلم.

  وثيقة توضح اإلجراءات املتبعة لتحديد آليات

ًّالتقييم.

تحديد آليات اإلشراف على 2ًّ. 0

مزودي الخدمة فيما يخص 

ًّالتقييم.

اإلشراف على طرق تطبيق التقييم املتبعة 

من قبل مزودي خدمة التعليم والتدريب 

ًّالتابعين للجهة املانحة.

  وثيقة السياسات واإلجراءات التي توضح آليات

اإلشراف على مزودي الخدمة فيما يخص أساليب 

ًّالتقييم. 

0 .6ًّ

ًّ

لدى الجهة آلية التقدم 

واالنتقال بين املسارات 

 للمؤهالت.املختلفة 

تحديد نقاط الدخول والخروج لتنظيم 

 وتيسير عملية التقدم واالنتقال

  م
ّ
وثيقة توضح إجراءات التقّدم واالنتقال للمتعل

 وكيفية تحديدها. 

 .ًّاتفاقيات املواءمة بين الجهات

ًّ
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 هااملؤهالت وتطوير : مراجعة 1املعيار 

ًّملعايير اإلطار السعودي للمؤهالت. الية ملراجعة وتطوير املؤهالت وفًقًّآالجهة أن يكون لدى 

 الشواهد واإلثباتات اإلرشادات املحكات

4 .0 

ًّ

لدى الجهة إجراءات واضحة 

يمةن تطبيقها ملراجعة وتطوير 

ًّاملؤهالت.

  .أن يتم مراجعة وتطوير املؤهالت بانتظام

 وتتكون عملية املراجعة من:

o .ًّالتقييم الذاتي املستمر

o .التغذية الراجعة الخارجية 

o .املراجعة الدورية 

  كمية أن يكون لدى الجهة مؤشرات

 ونوعية في عملية مراجعة املؤهالت.

  وثيقة توضح اإلجراءات الخاصة بمراجعة املؤهالت

ًّوتطويرها. 

  وثيق توضح املؤشرات الةمية والنوعية في عملية مراجعة

ًّاملؤهالت. تحتوي على: 

o .معدالت إكمال املؤهالت 

o .معدالت التسرب 

o .االستطالعات والتغذية الراجعة من املتعلم 

o ت والتغذية الراجعة من أصحاب االستطالعا

 العمل.

o .معدالت التوظيف بعد التخرج 

ًّ

ًّ

ًّ

ًّ
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 : إصدار الشهادات وتوثيقها5املعيار 

ًّ ا.أو جزئي ًّا كلي ًّأن يكون لدى الجهة آلية إصدار وتوثيق املؤهالت املنجزة 

 الشواهد واإلثباتات اإلرشادات املحكات

2 .0 

ًّ

لدى الجهة إجراءات واضحة 

ًّالشهادات. إلصدار وتوثيق

  يجب على الجهة املانحة أن يكون لديها

نظام يحدد متطلبات إكمال املؤهل 

ا  اأو كلي   .ويعةس نتائج التقييم جزئي 

 .سياسات وإجراءات إصدار وتوثيق الشهادات 

تحتوي الشهادة على جميع 0ًّ. 2

ًّاملعلومات املتعلقة باملؤهل.

  :إضافة العناصر التالية في الشهادة

املؤهل واملستوى واسم الجهة اسم 

وأن تكون الشهادة باللغتين  املانحة.

ًّالعربية واإلنجليزية

 .ًّنموذج شهادة املؤهل

 

2 .0ًّ

ًّ

لدى الجهة إجراءات إلصدار 

الوثائق الخاصة باإلنجاز 

 الجزئي.

  توثيق اإلنجاز الجزئي للمؤهل من

بارة عن وثيقة خالل وثيقة مناسبة ع

ًّالدراس ي.رسمية ونسخة من السجل 

  توثيق اإلنجاز الجزئي للمؤهالت في

ًّنظام إدارة املعلومات.

 .إجراءات توثيق اإلنجاز الجزئي 

 .نموذج الوثيقة لإلنجاز الجزئي 
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2 .4ًّ

ًّ

لدى الجهة إجراءات 

وسياسات مناسبة إلصدار 

الشهادات تمنع الغش 

ْحَتَمل وقوعها. 
ُ
ًّواألخطاء امل

  طرق للوقاية والضمان ضد ادعاءات

احتيالية محتملة أو خاطئة للحصول 

ًّالشهادات. على

  إلغاء أي شهادة إذا كانت تحمل

معلومات خاطئة نتيجة أفعال 

احتيالية أو إذا تبين أنها غير دقيقة 

ًّأثناء عملية التظلم.

  السياسات واإلجراءات الوقائية من االدعاءات

الباطلة. وصف االحترازات األمنية ضد االحتيال وغيره 

ًّأشكال التعدي.من 

ًّ

ًّ

 : املمارسات الخاطئة8املعيار 

ًّوتقديم وتقييم ومنح الشهادات. أن يكون لدى الجهة آلية تحد وتعالج من املمارسات الخاطئة فيما يخص تصميم

 الشواهد واإلثباتات اإلرشادات املحكات

6 .0 

ًّ

سياسات لدى الجهة 

وإجراءات للحد من ومعالجة 

 املمارسات الخاطئة والتحقق

 منها.

  

  ُيقصد باملمارسات الخاطئة أي حالة من

حاالت السلوك املنهي أو اإلجراءات اإلدارية 

الخاطئة. ويجب على الجهة وضع 

السياسات ومراجعتها وااللتزام بها من 

أجل الحد من ومعالجة املمارسات 

 الخاطئة املحتملة.

  السياسات واإلجراءات وآليات الحد من املمارسات

ثال: تقرير املمارسات الخاطئة وإجراءات التحقق منها )م

 الخاطئة، قائمة اإلجراءات، محاضر االجتماعات(.

 .وثيقة تقييم املخاطر املتعلقة باملمارسات الخاطئة 
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  أن تشمل إجراءات الحد من ومعالجة

ًّالتالية:املمارسات الخاطئة النقاط 

o  أن تتم من قبل أشخاص ذوي كفاءة

مناسبة وليس لهم أي مصلحة 

 شخصية في نتائج التحقق.

o  توثيق املمارسات الخاطئة وإعداد

 التقارير.

o  توثيق إجراءات املتابعة واملعالجة

 للممارسات الخاطئة.

6 .0 

ًّ

أن يكون لدى الجهة 

السياسات واإلجراءات لتحديد 

ومراقبة ومعالجة تضارب 

 املصالح. 

ًّ

يظهر تضارب املصالح عندما تكون مصالح 

تتعارض مع  شخص أو مجموعة أشخاص

مصالح الجهة في تصميم ومراجعة وتقييم 

ومنح الشهادات. يجب على الجهة تحديد أو 

مراقبة أي نشاط ضمن نطاق مهامها إذا كان 

من املتوقع حدوث تضارب في املصالح، 

 واتخاذ التدابير الالزمة ملنعه أو معالجته.

  السياسات واإلجراءات واآلليات ملراقبة وتحديد ومعالجة

 تضارب املصالح.
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آلية رقابية على لدى الجهة  0. 6

املمارسات الخاطئة ملزودي 

التعليم والتدريب ذوي 

 العالقة. 

في حال املمارسات الخاطئة من قبل مزودي 

خدمة التعليم والتدريب، يجب على الجهة 

 اتخاذ اإلجراءات الالزمة.

 .وثيقة آليات وإجراءات الرقابة 
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 : التظلم7املعيار 

 قأن يكون لدى الجهة آليات وسياسات وإجراءات واضحة يستطيع من خاللها األفراد ومزودي الخدمة تقديم مالحظاهتهم أو اعتراضاهتهم فيما يتعل

ًّباملؤهل. 

 الشواهد واإلثباتات اإلرشادات املحكات

2 .0 

ًّ

إجراءات أن يكون لدى الجهة 

للتظلم توضح آلية اتخاذ 

القرارات املتعلقة بطلبات 

التظلم الخاصة باملؤهالت أو 

 مزودي الخدمة. 

ًّ

  :أن تتضمن آلية التظلم اإلجراءات التالية 

o  ًّإجراءات التقييم

o  ًّمنح الشهادات

o  ًّالقبول

o  ًّالتقدم واالنتقال

  أن يكون لدى الجهة إجراءات واضحة

ن التي تأتي متتعلق بمعالجة حاالت التظلم 

ًّمزودي التعليم والتدريب ذوي الصلة. 

  على الجهة نشر املعلومات ذات الصلة

ًّبإجراءات وعمليات التظلم.

  .سياسات وإجراءات التظلم لألفراد 

 .سياسات وإجراءات التظلم ملزودي الخدمة 

  .طريقة نشر السياسات واإلجراءات 

 

 

ًّ

ًّ
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 وإدراج الجهات املانحة إجراءات تسجيل  41.4

م املرصد ديقوم اإلطار السعودي للمؤهالت بتسجيل وإدراج الجهات املانحة للمؤهالت املستوفية ملتطلبات ومعايير التسجيل في املرصد الوطني. ويستخ

أن تدعم يمةن ات ذات العالقة. كما واملؤهالت، وتمثل مرجعية ومحرك بحث لخدمة األفراد والجه الجهات املانحة املسجلةالوطني كقاعدة بيانات ب

. وفيما يلي العمليات واإلجراءات املطلوب من الجهات واملؤسسات التعليمية ستراتيجيملية اتخاذ القرارات والتخطيط اإلًّع بيانات ومعلومات املرصد

ًّالتسجيل كجهة مانحة للمؤهالت:التقديم بطلب والتدريبية مراعاهتها عند 

 ًّ

 تدريبية:تعليمية و جهات التي تصمم وتمنح مؤهالت إجراءات تسجيل ال 41.4.4

  .إلطار السعودي للمؤهالتاإللةتروني ل وقعاملإنشاء حساب في  .0

  التسجيل. نموذج مانحة عبر تعبئةتقديم طلب التسجيل كجهة  .0

 . أو أحد خيارات السداد املعتمدة من قبل الهيئة نظام سدادعبر سداد املقابل املالي للتسجيل كجهة مانحة  .0

 .للجهة شعار باالستالمإاستالم الطلب من قبل اإلطار السعودي للمؤهالت وإرسال  .4

ًّما إوإبالغ الجهة  فحص الطلب من قبل اإلطار السعودي للمؤهالت .2
ً

 .تتعديالًّأو إذا كان هناك حاجة إلجراء أي  ذا كان الطلب كامال

 التخصصية.املراجعة لجان مراجعة وتدقيق الطلب من قبل  .6

 .ولجان املراجعة التخصصية من قبل اإلطار السعودي للمؤهالتإن لزم األمر  للجهة املقدمة للطلب يدانيةامل الزيارة .2

 التخصصية.رئيس وأعضاء لجنة املراجعة من قبل  التوصياتكتابة  .2

 على التقرير والتوصيات. اللجنةلتخصصية بعد االتفاق مع بقية أعضاء املراجعة امن قبل رئيس لجنة  إعداد تقرير أولي .9

 ارسال التقرير األولي من قبل إدارة التسجيل للجهة املقدمة للطلب إلبداء املرئيات. .02

 .النهائية للطلب االدراجملراجعة التقرير والتوصيات وإقرار حالة اجتماع لجنة املراجعة والتحقق  .00

ورقم التسجيل املرجعي للجهة املانحة ومدة  التسجيل واإلدراج كجهة مانحة للمؤهالتمن قبل هيئة تقويم التعليم متضمن قرار تقرير االدراج رسال إ .00

 صالحية التسجيل.  وفترة
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أشهر من تاريخ الحصول على املوافقة بالتسجيل واإلدراج كجهة  6خالل  مؤهالهتهاطلبات تسجيل وتسةين  تقدم املؤسسات التعليمية والتدريبية .00

  .استخدام نموذج تسجيل وتسةين املؤهالتعبر  ودي للمؤهالتفي اإلطار السع مانحة للمؤهالت

ًّ

 املعتمدة: والكليات الجامعات  وإدراج إجراءات تسجيل 41.4.8

الحاصلة على االعتماد املؤسس ي ساري املفعول من قبل املركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي سيتم تسجيلها واألهلية  الحكوميةالجامعات والكليات 

ًّاملطلوبة لإلطار السعودي للمؤهالت. والبيانات ورفع الوثائق ااملعتمدة مؤسسي ًّ والكليات النموذج املخصص للجامعات تعبئةتلقائًيا بعد 

 . السعودي للمؤهالت إنشاء حساب في موقع اإلطارًّ .0

انات والبيورفع الوثائق ا مؤسسي ًّ املعتمدة والكليات دراج الجامعاتإتعبئة نموذج تسجيل وًّعبر كجهة مانحة  أو الكلية تقديم طلب تسجيل الجامعة .0

ًّ.لإلطار السعودي للمؤهالت املطلوبة

ًّالوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي.رفاق صورة من تقرير وخطاب االعتماد املؤسس ي الصادر من قبل املركز إ .0

 أو أحد خيارات السداد املعتمدة من قبل الهيئة.  من خالل نظام سدادللمؤهالت سداد املقابل املالي للتسجيل كجهة مانحة  .4

 استالم الطلب من قبل اإلطار السعودي للمؤهالت وإرسال اشعار باالستالم. .2

 كجهة مانحة  أو الكلية إدراج الجامعةتسجيل وًّ .6
ً
 في املرصد الوطني.للمؤهالت تلقائيا

فترة وًّورقم التسجيل املرجعي للجهة املانحة كجهة مانحة للمؤهالت اإلدراج التسجيل وًّ من قبل هيئة تقويم التعليم متضمن قرارًّ تقرير االدراجارسال  .2

 صالحية التسجيل. 

درجة كجهات مانحة للتقدم الجامع .2
ُ
سجلة وامل

ُ
أشهر من  6خالل  في اإلطار السعودي للمؤهالت طلبات تسجيل وتسةين املؤهالتمؤهالت ات والكليات امل

 .نموذج تسجيل وتسةين املؤهالتعبر استخدام تاريخ الحصول على املوافقة بالتسجيل واإلدراج كجهة مانحة للمؤهالت 

ًّ

ًّ
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  املانحةتسجيل وإدراج الجهات ( مراحل وإجراءات 4)شكل 

ًّ

ًّ

ًّ
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ًّ

 وإدراج الجهات املانحة:جراءات تقييم طلب تسجيل إ مراحل 41.4.9

 
ا
ًّ الطلب بفحص اإلطار السعودي للمؤهالت يقوم: مرحلة الفحص: أوال

ً
ًّ:يلي االعتبار ما في اآخذ

 لجميع معايير ومحكات تسجيل وإدراج الجهات املانحة للمؤهالت والوثائق واإلثباتات والشواهد املرفقة مع طلب التسجيلووضوح الطلب  اكتمال. 

 خاللأو توفير إثباتات وشواهد إضافية  تاملعلوما الستةمال طلبلل املقدمة الجهة مع التواصل يتم األساسية، الوثائق اكتمال عدم أو نقصوجود  حال في 

 عليها. املتفق املهلة

 

ا:  ت عمليا شملتوًّللقيام بعمليات املراجعة والتدقيق.  ةمتخصص ةعلمي لجانيتم توجيه الطلب إلى  ،الفحص مرحلة الطلب تجاوزًّ عندمرحلة املراجعة: ثانيا

واعضاء لجنة املراجعة التخصصية عند  اإلطار السعودي للمؤهالت يجريًّ قدوًّ د والبراهين املقدمة من قبل الجهة.اإلثباتات والشواه تقييماملراجعة والتدقيق 

الطلب واالستيضاح حول اإلثباتات والشواهد والبراهين املقدمة من قبل الجهة،  ملناقشة الفرصة الزيارة تتيح إذ املقدمة للطلب ميدانية للجهة يارةاللزوم زًّ

لجنة  توصياتوًّتقرير  إعداد يتمكما يمةن أن تتخلل الزيارة طلب معلومات وبيانات إضافية وتقديم تغذية راجعة شفهية للجهة. بعد الزيارة ومراجعة الطلب 

ص والذي التخصصية املراجعة ِّ
ّ
 دقة من لتتحقق املعنية للجهة التقرير من نسخة إرسال يتموًّوحالة التسجيل واالستيفاء األولية للمعايير واملحكات.  النتائج ُيلخ

 التقرير مسودة بإرجاع املعنية املؤسسة تقوم ثم ومن .جديدة أدلة تقديم أو واملخرجات التقييم تغيير لطلب للمؤسسة فرصة ليست وهذه فيه، الواردة املعلومات

 الجهة وعمل ومرئيات تعليقات فيمن تاريخ اإلرسال. ويتم بعد ذلك النظر  عمل أيام خمسة خالل مةتوبة تعليقات أية مع للمؤهالت السعودي إلطارا إلدارة

ًّة وإعداد التقرير النهائي.املناسب التعديالت

ًّ

ا
ا
القرار النهائي  حولًّ التظلماملراجعة والتحقق التخاذ قرار التسجيل واإلدراج. يحق للجهات واملؤسسات  لجنة علىالنهائي  التقريريعرض : النهائي تقريرال: ثالث

 .للمؤهالت السعودي اإلطاروفًقا لسياسات وإجراءات التظلم املعتمدة من قبل 

ًّ

ًّ
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ًّ

ا  للطلب راجداإلًّقرار حالة وإ التخصصية املراجعة لجنة والتوصيات الصادرة من قبلالنهائي تقوم لجنة املراجعة والتحقق بمراجعة التقرير دراج: قرار اإل : رابعا

 نتهاءااملسجلة في اإلطار السعودي للمؤهالت، ويتوجب على الجهات التقدم بطلب إعادة التسجيل قبل  تحديد فترة صالحية حالة التسجيل للجهات املانحةوًّ

 صالحية التسجيل. فترة

 

 ،املرصد الوطني في املستوفية ملعايير التسجيل والتدريبية التعليمية والجهات املؤسساتتسجيل وإدراج  يتم :في املرصد الوطني اإلدراجو  : التسجيلخامسا

نشردراج الجهات املانحة نشر تقارير إلى إضافة إ
ُ
درجة املؤسسات بيانات وت

ُ
سجلة وامل

ُ
 يم.تقويم التعل لهيئة اإللةتروني املوقع على والجهات امل

 

 جدول اإلطار الزمني لتسجيل الجهات املانحة:  41.4.1

 املدة الخطوة

ًّيومين عملًّشعار باالستالماإلًّ .0

ًّأيام عمل 02ًّمراجعة وفحص الطلب .0

ًّأيام عمل 02ًّالزيارة امليدانية .0

ًّعمل أيام 02ًّالتخصصية املراجعةلجنة تقرير  .4

ًّأيام عمل 02ًّقرار لجنة املراجعة والتحقق .2

ًّأيام عمل 0ًّصدار تقرير االدراجإ .6

رسال من الجهة إلى إقرار حالة التسجيل مدة املراجعة للطلب من وقت اإلًّ

ًّيوم عمل 42تستغرق تقريًبا دراج واإلًّ
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 لطلبات تسجيل وإدراج الجهات املانحة: واإلدراجالتسجيل حالة   41.4.5

ًّمعايير ومحكات تسجيل وإدراج الجهات املانحة  جميع تستوفي عندماكجهة مانحة  ُمدرجةُمسجلة وًّ املؤسسة تعتبر ًّادراج كامل

ا،ومحكات تسجيل وإدراج الجهات املانحة  معاييرًّ من أي استيفاء عندًّدراج مشروطإ مستوٍف في  غيرًّ أو محك معيارًّ أي وجود وعدم جزئي 

 ستيفاءبحد أقص ى الًّ اشهرًًّ 00وتمنح الجهة مهلة ملدة املشروط للطلب،  دراجاإلًّاملراجعة والتحقق  لجنة تقررًّ ،الطلب

 .والتوصيات املحددة في التقرير الشروط

غير املراجعة والتحقق بأن حالة الطلب  لجنة تقررًّأو محكات تسجيل وإدراج الجهات املانحة  معاييرًّ أحد استيفاء عدم عندًُّمدرج غير

، وفي هذه الحالة يتطلب من الجهة التقدم بطلب تسجيل جديد واالستفادة من خدمات الدعم واالستشارات مدرج

ًّوالتدريب املقدمة من قبل اإلطار السعودي للمؤهالت  
 

 

 :تسجيل وإدراج الجهات املانحة طلبات تقديم إعادة 41.4.8

ًّ:التالية الحاالت فيتسجيل وإدراج الجهات املانحة للمؤهالت  طلبات تقديم إعادة تدريبيةوًّ تعليميةاملؤسسات التي تصمم وتمنح مؤهالت  على

  :يتطلب من املؤسسات التعليمية والتدريبية املسجلة واملدرجة كجهات مانحة إعادة تقديم طلب التسجيل بعد انتهاء صالحية التسجيلاإلدراج الكامل 

ًّجيل واإلدراج.سنوات من تاريخ قرار التس بخمسواإلدراج الكامل واملقدر 

  الشروط استيفاء على تعمل أن املعنية املؤسسة على يجب الحالة هذه فيللجهة، دراج املشروط اإلًّ والتحقق ةلجنة املراجع قررت ذاإ دراج املشروط:اإل 

 ،والتوصيات لشروطل استيفاءها ما يثبتالجهة  تقديم بمجردوًّشهر من تاريخ قرار لجنة املراجعة والتحقق.  00والتوصيات املحددة في التقرير النهائي خالل 
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الجهة قد استوفت معايير ومحكات التسجيل  كانتإذا  ، وتحديدتقوم لجنة املراجعة التخصصية بمراجعة اإلثباتات والشواهد املقدمة من قبل الجهة

 املحددة، املهلة خالل الشروط استيفاء من بالطلب املتقدمة الجهة تتمةن لم حال وفي من ثم يتم رفع التوصيات للجنة املراجعة والتحقق.ال.  أمواإلدراج 

عد
ُ
 ويتم تعديل بياناهتها في املرصد الوطني.  مدرجة غير ت

  من أشهر 6انقضاء  بعد إال جديدتسجيل وإدراج  طلب تقديمللجهة  يمةن المدرجة، في حال قررت لجنة املراجعة والتحقق بأن الجهة غير  :درجةاملغير 

ًّ .لجنة املراجعة والتحقق النهائية من قبل واإلدراج حالة التسجيلإقرار  تاريخ
 

 مواصفات الشواهد واإلثباتات: 41.4.7

ل ييتطلب من املؤسسات والجهات التعليمية والتدريبية أن توضح لسقف ولجان وفرق املراجعة التخصصية بأنها حققت واستوفت معايير ومحكات تسج

ديم الشواهد واإلثباتات والبراهين، وينبغي على املؤسسات والجهات تجنب األخطاء التالية عند تقديمهم للشواهد وإدراج الجهات املانحة للمؤهالت عبر تق

ًّواإلثباتات:

 ًّأو الجهة. ثباتات أو براهين غير معتمدة أو مختومة من قبل املؤسسةإقديم شواهد وًّت

 ًّا مباشًرا باملعياإتقديم شواهد و
ً
ًّ.ر أو املحكثباتات وبراهين غير مرتبطة ارتباط

 ًّثباتات غير واضحة وعدم مراعاة التنسيق عند إجراء املسح الضوئي والتصويرإرفع شواهد و.ًّ

 ال يوجد عناوين للشواهد واإلثباتات والبراهين التي تم رفعها مع نموذج التسجيل.ًّ

 التسجيل.ثبات في نموذج إلة بالشاهد واعدم اإلشارة إلى رقم الصفحة ذات الصل ًّ

  ًّعدم ذكر
ً
ًّ(.)وجود مزودي خدمات تعليم وتدريب مرتبطين بالجهة مالحظة في حال عدم انطباق املحك على املؤسسة مثال

 رفع وثائق يصعب قراءهتها ومراجعتها نظًرا لصغر حجم الخط أو عدم دقة التصوير.ًّ

  ف مما يصعب فتحتها بواسطة البرامج املتاحةإرفع وثائق بصيغة خالف الوورد أو البي دي.ًّ

  وثائق وشواهد مضغوطة ال تفتح إال بواسطة برامج معينة قد ال تكون متاحة في األجهزة العامةرفع.ًّ
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 عدم وجود شعار املؤسسة أو ختم يفيد بأن الوثيقة املقدمة رسمية ومعتمدة.ًّ

  هو متاح في القنوات الرسمية للمؤسسة عمامحتوى الوثيقة املقدمة كشاهد يختلف.ًّ

 (.ين لم يتم تحديثها وفًقا لتطورات التي أجريت على املؤهل )البرنامجالشواهد واإلثباتات والبراه 

ًّ

 وتسكين املؤهالت معايير تسجيل 44

وثقة يمة ق بمالئمة املؤهالت الحتياجات سوق العمل مما يعطيهو بمثابة اعتراف للمؤهالت  السعوديإلطار الوطني لرصد املتسةين املؤهالت في تسجيل وًّ

 لسعوديا. فهو يضمن بأن املؤهالت املسةنة في اإلطار العمل وأولياء األمورًّ صحابوأفي ذلك املتعلمون  اذات العالقة، بم الجهات لدىاملؤهالت  ملخرجات هذه

 لبات والخصائصاملتطفي اإلطار السعودي للمؤهالت تسجيل وتسةين املؤهالت  بناء املؤهالت وتطويرها. تحدد معايير ومحكاتاستوفت متطلبات  للمؤهالت قد

كما تحدد اآلليات واإلجراءات املطلوب مراعاهتها من قبل الجهات املانحة للمؤهالت عند تخطيط وبناء وتصميم املؤهالت في اململةة.  وتطويرًّ الالزمة لتصميم

م قبل مؤسسات التعلي. وتضمن هذه املعايير اتساق عمليات بناء املؤهالت من خالل أسس واضحة ومنهجية موحدة تستخدم كمرجعية من وتطوير املؤهالت

 املعاييرًّاستيفاء  بعد املرصد في تسجيل وتسةين مؤهالهتها بطلب تتقدم أن ملةةامل في مؤهالت لديها التي والتدريبية التعليمية املؤسسات على والتدريب. يجب

ًّ:التالية واملحكات

ًّ

  معايير تسجيل وتسكين املؤهالت في اإلطار السعودي للمؤهالت:

 ( 4املعيار )املوافقة النظامية 

 ( مشاركة أصحاب املصلحة8املعيار ) 

 ( الهدف من املؤهل9املعيار ) 

 ( مسمى املؤهل1املعيار ) 

 ( مكونات املؤهل5املعيار ) 



 

40 
 م8142ه/4193     السعودي للمؤهالتحقوق هيئة تقويم التعليم/ اإلطار 

 ( تقييم مخرجات التعلم8املعيار ) 

 ( االلتحاق والتقدم واالنتقال7املعيار ) 

 

 : املوافقة النظامية4ملعيار ا

 مانحة للمؤهالت مسجلة في اإلطار السعودي للمؤهالت مع تقديم املوافقات النظامية على طرح وتصميم املؤهل.أن تنتمي املؤهالت إلى جهة 

 الشواهد واإلثباتات اإلرشادات املحكات

أن تكون الجهات املانحة  1.1

للمؤهالت مسّجلة وُمدرجة في 

 .الوطنياملرصد 

يسمح فقط للجهات املانحة املسجلة في 

أن تتقدم بتسجيل املرصد الوطني 

  مؤهالهتها.

 .رقم التسجيل واإلدراج كجهة مانحة للمؤهالت 

أن يكون لدى الجهة املوافقة  8. 4

 الرسمية على تصميم املؤهل. 

على الجهة الحصول على املوافقات 

النظامية قبل تقديم املؤهل للتسجيل 

 والتسةين في اإلطار.

 قرار أو خطاب املوافقة على تصميم املؤهل 

 

 

  



 

41 
 م8142ه/4193     السعودي للمؤهالتحقوق هيئة تقويم التعليم/ اإلطار 

 

 : مشاركة أصحاب املصلحة8املعيار 

 أن يتم تصميم ومراجعة املؤهالت بمشاركة أصحاب املصلحة وخبراء التخصص.

 الشواهد واإلثباتات  اإلرشادات املحكات
مشاركة أصحاب املصلحة في  4. 8

 تصميم املؤهل ومقرراته.

عند تصميم املؤهل، يتم تحديد الهدف 

بإشراك واالحتياجات وهيكلة املقرر 

ًّأصحاب املصلحة ممثلين من:

 أصحاب العمل .0

املعنيين بالشؤون االقتصادية   .0

 والتنموية واالجتماعية

 األكاديميين في املجال .0

  ضمن توصيف البرنامج، وصف عام عن كيفية مشاركة

 أصحاب املصلحة.

 .محضر االجتماعات مع أصحاب املصلحة 

مشاركة أصحاب املصلحة في  8. 8

 ومقرراته.مراجعة املؤهل 

تتضمن عمليات مراجعة املؤهل إسهام من 

بل أصحاب املصلحة املعنيين وخبراء  قِّ

 
ً
التخصص للتأكد من أنه ما زال مالئما

 للغرض.

  ضمن توصيف البرنامج، ملخًصا حول املراجعات املاضية

التي قامت بها الجهات املانحة للمؤهالت للمؤهل والتي 

 أسهمت في التوصية بالتغيير.
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 : الهدف من املؤهل9املعيار 

 .أن يكون للمؤهل هدف محدد يوضح االحتياج الفعلي والدوافع لتصميم وطرح املؤهل

 الشواهد واإلثباتات اإلرشادات املحكات

 هناك هدف محدد منأن يكون  4. 9

 لتصميم وطرح املؤهل

 

ينبغي أن يتكون الهدف من مجموعة من 

البنود التي توضح ألصحاب املصلحة 

وتساعدهم على فهم واسع لخصائص 

 املؤهل.

  بند للهدف من املؤهل موجود ضمن وثيقة توصيف

 البرنامج.

أن يكون الهدف من املؤهل  8. 9

 مبنًيا على احتياجات محددة.

البد من تحليل واسع لالحتياجات يصف 

 األسباب املحددة لتصميم املؤهل.

  ضمن وثيقة توصيف البرنامج، وصف لتحليل

االحتياجات، تحديد سوق العمل، األعمال التجارية، 

 االحتياجات االجتماعية أو االقتصادية أو األكاديمية.

أن يدعم كل مقرر من مقررات  9. 9

املؤهل تحقيق الهدف العام 

ًّمن طرح املؤهل. 

أن يتم تصميم املؤهل بحيث يتوافق هدف 

مقررات محتوى التعلم مع الهدف 

 للمؤهل.واالحتياجات العامة 

  ضمن وثيقة توصيف البرنامج، وصف لهيكلة مقررات

املؤهل وكيف يساهم ذلك في تحقيق الهدف الةلي 

ًّللمؤهل.

 .توصيف املقرر 
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 : مسمى املؤهل 1املعيار 

 استخدام مسمى مناسب للمؤهل يحدد التخصص بشكل واضح. 

 الشواهد واإلثباتات اإلرشادات املحكات

املستوى مسمى املؤهل يناسب  4. 1

املحدد في اإلطار السعودي 

 للمؤهالت.

أن يعةس مسمى املؤهل املستوى املحدد وال 

 يشير إلى أي معلومات من خارج املؤهل.

 .توصيف البرنامج 

 

أن يحتوي مسمى املؤهل على حرف الجر )في( ًّعناصر مسمى املؤهل 8. 1

إن أمةن ليفصل بين الدرجة العلمية أو 

عام + في +  الشهادة والتخصص.  مسمى

ًّمسمى حقل التخصص

 .توصيف البرنامج 

 مثال على شهادة.ًّ
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ت: مكونات املؤهال 5املعيار   

م والساعات الفعلية أو ما يعادلها. أن 
ّ
ًّتشمل مكونات املؤهل على مستوى املؤهل ومخرجات التعل

 الشواهد واإلثباتات اإلرشادات املحكات
مستوى املؤهل عمق مخرجات  أن يعةس تحديد مستوى املؤهل.  4. 5

 التعلم بناًء على توصيف املستويات.

 توصيف البرنامج. 

تحديد مستوى املقررات  8. 5

ًّللمؤهل.

تحديد مستوى مقررات املؤهل بناًء على 

ًّعمق مخرجات التعلم وتوصيفها.

 توصيف البرنامج. 

  .ًّتوصيف املقررات

أن يحتوي املؤهل على مجموعة  9.5

م  مترابطة من مخرجات
ّ
التعل

تعةس املستوى العام للمؤهل 

تتضمن مجاالت املعرفة و

ًّ. واملهارة والةفاءة

  أن يحتوي املؤهل على مخرجات تعلم

ًّيحققها املتعلم بعد انجاز املؤهل. 

  م ما هو املطلوب
ّ
أن تصف مخرجات التعل

من املتعلم معرفته وفهمه وما الذي 

يستطيع فعله بعد إنجاز املخرج من خالل 

االسترشاد بتوصيف املستويات الخاص 

ًّباإلطار السعودي للمؤهالت.

 .توصيف البرنامج 

ًّ

أن تحتوي مقررات املؤهل على  1.5

مجموعة مترابطة وكافية من 

م مبنية على 
ّ
مخرجات التعل

توصيف مخرجات التعلم في 

ًّاملستوى املحدد لكل مقرر. 

أن تحتوي جميع املقررات على مخرجات 

م تصف ما هو املطلوب من املتعلم 
ّ
تعل

معرفته وفهمه وما الذي يستطيع فعله بعد 

ًّإنجاز املخرج. 

 .توصيف املقرر 

 

ًّ
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تحديد الساعات الفعلية أو ما  5.5

يعادلها للمؤهل ولجميع 

املقررات وتكون شاملة لكل 

ًّساعات التعلم.

  ما يعادلها إلى تشير الساعات الفعلية أو

الوقت والجهد املطلوب للمتعلمين 

ًّلتحقيق جميع مخرجات التعلم للمؤهل.

ًّ

  تتضمن الساعات الفعلية أو ما يعادلها

جميع نشاطات التعلم املطلوبة لتحقيق 

املؤهل بنجاح، شاملة لساعات التدريس، 

الدراسة الذاتية، التحضير لالمتحانات، 

ًّوالبرامج التدريبية وغير ذلك.

 ًّصيف البرنامج تو 

 ًًّّتوصيف املقرر

أن تعةس مخرجات التعلم أي  8. 5

معايير مهنية أو حرفية 

ًّن وجدت.إ مناسبة

حّدد وتنعةس املعايير املهنية أو الحرفية  
ُ
أن ت

ًّ.NOSS or ASOCذات صلة، مثل 

ًّاملعايير املهنية املستخدمة في توصيف املؤهل.

ًّ
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 : تقييم مخرجات التعلم8املعيار 

ًّمعايير تقييم شفافة وقابلة للقياس من أجل التأكد من تحقيق مخرجات التعلم.استخدام 

 الشواهد واإلثباتات اإلرشادات املحكات

أن يكون التقييم مرتبط بكل  4. 8

مخرج من مخرجات التعلم في 

 املؤهل واملقررات.

أن تحتوي وثيقة توصيف املقررات على 

إجراءات التقييم لكل مخرج من مخرجات 

 التعلم.

 ًّتوصيف املقرر 

أن يتوافق التقييم مع  8. 8

ًّمخرجات التعلم. 

توضيح آليات التقييم للمتعلمين لتحقيق 

ًّمخرجات التعلم.

 ًًّّتوصيف املقرر

استخدام أساليب تقييم  9.8

متنوعة للتأكد من تحقيق 

م.
ّ
ًّمخرجات التعل

أن تتوافق اساليب التقييم مع مخرجات 

م.
ّ
ًّالتعل

 ًًّّتوصيف املقرر

ًّ

ًّ
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 : االلتحاق والتقدم واالنتقال7املعيار 

ًّأن تكون متطلبات القبول وااللتحاق للمؤهل واضحة وشفافة وتدعم مسارات التقدم واالنتقال املرنة.

 الشواهد واإلثباتات اإلرشادات املحكات

تحديد الحد األدنى من  4.7

 متطلبات القبول للمؤهل.

  تشير متطلبات القبول إلى الحد األدنى

 لاللتحاق باملؤهل.

 .ان تكون متطلبات القبول عادلة وشفافة 

 .متطلبات القبول للبرنامج 

 توصيف البرنامج.

تحديد ووصف فرص   8.7

ًّومسارات التقدم للمؤهل.

  تحديد الساعات واملقررات املطلوب

ًّتحقيقها في املؤهل ألغراض التقدم.

  تحديد مقررات املؤهل اإللزامية

مسارات التقدم  واالختيارية؛ وأن تكونًّ

ًّاملحتملة واضحة.

 .ًّتوصيف البرنامج

وثيقة تحدد نقاط الدخول والخروج ومسارات التقدم 

ًّللمؤهل.

أن تكون الساعات الفعلية أو  9.7

ما يعادلها قابلة لالنتقال بين 

املؤهالت وبين الجهات املانحة 

ًّللمؤهالت.

أن تكون الساعات الفعلية أو ما يعادلها 

املؤهالت في التعليم قابلة للنقل بين 

والتدريب، مع مراعاة مخرجات التعلم 

ًّومستوى املؤهل.

  سياسات احتساب الساعات الفعلية أو ما يعادلها القابلة

 االنتقال.  

 .ًّاتفاقيات الربط واملواءمة بين الجهات املانحة للمؤهالت
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 :إجراءات تسجيل وتسكين املؤهالت 44.4

رصد متاحة مليقوم اإلطار السعودي للمؤهالت بتسجيل وتسةين املؤهالت املستوفية ملعايير ومحكات تسجيل وتسةين املؤهالت في املرصد الوطني. بيانات ا

الهتهم اعاهتها عند تسجيل مؤهلجميع أفراد املجتمع والجهات ذات العالقة في اململةة. فيما يلي العمليات واإلجراءات املطلوبة من الجهات املانحة للمؤهالت مرًّ

 اإلطار السعودي للمؤهالت: في 

  .اإلطار السعودي للمؤهالت الجهة املانحة املسجلة فيحساب  الدخول على .0

   .اإللةتروني لإلطار السعودي للمؤهالت ورفع الوثائق املطلوبة على النظامعبر تعبئة النماذج املخصصة  ؤهلاملتقديم طلب تسجيل وتسةين  .0

 أو أحد خيارات السداد املعتمدة من قبل الهيئة.  من خالل نظام سداد وتسةين املؤهالت قابل املالي لتسجيلسداد امل .0

 وإرسال اشعار باالستالم. اإلطار السعودي للمؤهالتاستالم الطلب من قبل  .4

 و توضيح. أعلومات إضافية املقدمة للطلب في حال الحاجة ملالجهة  وإبالغفحص الطلب من قبل اإلطار السعودي للمؤهالت  .2

 وكتابة التوصيات. التخصصية حسب نوع املؤهل لجنة املراجعةتخصص ي من قبل علمي وًّمراجعة وتدقيق الطلب من منظور  .6

 وأعضاء لجنة املراجعة التخصصية. من قبل اإلطار السعودي للمؤهالتللجهة عند اللزوم  امليدانيةالزيارة  .2

 وتزويد الجهة بنسخة من التقرير إلبداء املرئيات. يس اللجنة التخصصيةرئمن قبل األولي التقرير  إعداد .2

 لعرضه على لجنة املراجعة والتحقق. التخصصية من قبل رئيس لجنة املراجعة التقرير النهائي والتوصياتاعداد  .9

 التسجيل وإعادة التسجيل. تحديد فترة صالحيةوًّ قبل لجنة املراجعة والتحقق النهائية للطلب منوالتسةين إقرار حالة التسجيل  .02

 بالرقم املرجعي للمؤهل.الجهة  وتزويد للجهة تقرير التسةين من قبل هيئة تقويم التعليمرسال إ .00

ًّ
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 املعتمدة: إجراءات تسجيل وتسكين املؤهالت 44.8

درجة قدم الجهات املانحة تت
ُ
سجلة وامل

ُ
كاديمي من قبل املركز الوطني للتقويم واالعتماد األمؤهالهتها وبرامجها املعتمدة في اإلطار السعودي للمؤهالت لتسجيل امل

ًّ.املعتمدة من قبل اإلطار السعودي للمؤهالتوالنماذج  مع التقيد باإلجراءات املؤهالت وتسةين تسجيلومحكات  عاييرًّا ملوفًقًّ

 . إنشاء حساب في موقع اإلطار السعودي للمؤهالت .0

ًّ.عودي للمؤهالتلإلطار الس املطلوبةوالبيانات ورفع الوثائق  املعتمدة وتسةين املؤهالتتعبئة نموذج تسجيل عبر  املؤهالت املعتمدةتقديم طلب تسجيل  .0

ًّالصادر من قبل املركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي. البرامجيرفاق صورة من تقرير وخطاب االعتماد إ .0

 أو أحد خيارات السداد املعتمدة من قبل الهيئة.  من خالل نظام سدادللمؤهالت سداد املقابل املالي للتسجيل  .4

 استالم الطلب من قبل اإلطار السعودي للمؤهالت وإرسال اشعار باالستالم. .2

 في املرصد الوطني. وتسةين املؤهلتسجيل  .6
ً
 تلقائيا

 جيل. صالحية التسوفترة ورقم التسجيل املرجعي  والتسةين للمؤهلالتسجيل  من قبل هيئة تقويم التعليم متضمن قرارًّ التسةينتقرير ارسال  .2

 

 جراءات تقييم طلب تسجيل وتسكين املؤهل:إ 44.9

ًّ الطلب بفحص اإلطار السعودي للمؤهالت يقومأوال: مرحلة الفحص: 
ً
ًّ:يلي االعتبار ما في اآخذ

 اتسجيلها وإدراجها  تم قد الجهة إن أي (املانحة للجهة تسجيل واإلدراج حالة ساري تسجيل وصالحية تسجيل  ولها رقمفي اإلطار السعودي للمؤهالت  رسمي 

 املفعول(.

 التسجيل والتسةين.تقديم طلب املؤهل من قبل الجهات املعنية قبل  طرح املوافقة النظامية على 

 بيانات ومعلومات الطلب، ووضوح الوثائق املرفقة مع الطلب اكتمال. 

 والبيانات  املعلومات توفير لطلب التسةينالتسجيل وًّ املتقدمة الجهة مع التواصل يتم األساسية، ات والوثائقالبيان اكتمال عدم أو نقصوجود  حال في

 عليها. املتفق املهلة خالل واإلثباتات والشواهد الالزمة
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ا املؤهالت من منظور علمي وتخصص ي بحسب نوع املؤهل ومستواه للتأكد من  وتسةين طلبات تسجيل وتدقيق مراجعة: والتدقيق : مرحلة املراجعةثانيا

ًّة.واملتطلبات التنموية واالقتصادي احتياجات سوق العملأن املؤهل يلبي فعليا ير واملحكات والتأكد من مالءمة املؤهل للغرض وًّياستيفاء املؤهل للمعا

 

 
ا
 واإلجابة التسجيل والتسةين للمؤهل، طلب ملناقشة الفرصة الزيارة هذه تتيح إذ ميدانية للجهة للمؤهالت زيارةاإلطار السعودي  يجريًّ قد: امليدانية الزيارةا: ثالث

ًّإضافية. ومعلومات شواهد وإثباتات توفيرلدى الجهات املانحة للمؤهالت وطلب  استفسارات أي عن

 

التقرير  من إعداد التخصصية وأعضاء لجنة املراجعةرئيس انتهاء  وبمجرد األوليتقرير ال فيمراجعة وتدقيق الطلب نتائج  صياغة يتم األولى: تقرير الا: رابعا 

ًّ.إلبداء املرئيات املقدمة للطلب للجهةنسخة من التقرير  يرسلاألولي 

ًّ

 :
ا
 .بالنهائية للطلوالتسةين وإقرار حالة التسجيل  لجنة املراجعة التخصصيةمراجعة التقرير والتوصيات الصادرة من املراجعة والتحقق:  لجنةخامسا

 صالحية التسجيل. فترة قبل انتهاء  والتسةين للمؤهالت ويتوجب على الجهات التقدم بطلب إعادة التسجيل التسجيل، تحديد فترة صالحيةوًّ

 

ا:  نشر املرصد الوطني، في املؤهل تسجيل وتسةين يتم :تقرير التسكينسادسا
ُ
ًّتقويم التعليم. لهيئة اإللةتروني املوقع على املؤهل املسجل واملسةن بيانات وت
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املؤهالتتسجيل وتسكين مراحل وإجراءات ( 8) شكل
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 معايير التحقق 44.1

اإلشارة إلى املهن التي من املحتمل أن . الفعلية لطرح املؤهل مبنية على احتياجات سوق العمل واملبرراتالحاجات احتياجات سوق العمل بحيث تكون  -0

جري املؤسسة
ُ
ا قائًما حول االحتياجاتأو تست يؤدي إليها املؤهل. وقد ت

ً
الجهات ذات  أو استشارةإلثبات الحاجة إلى طرح أو تطوير مؤهل،  خدم بحث

ًّ.العالقة من مجال العمل

 السعودياإلطار الخاصة ب التأكيد بأن تصميم املؤهل يتوافق مع متطلبات التصميم املعنية من خالل توافق املؤهل مع متطلبات اإلطار والجهة التنظيمية -0

 .ظيمية، إن وجدتللمؤهالت، ومتطلبات وشروط أية جهة تن

 همكوناتُبنية املؤهل، ووضوح تفاصيل  املؤهل وداللته على محتواه. ومالءمة تصميم مسمىمالءمة تصميم ومحتوى وبنية املؤهل: ضمان وضوح  -0

 . ت قابلة للنقلرا، واشتمالها على مهاواإللزاميةاالختيارية 

 ة.التعلم بصورة كافيمالءمة التقييم: ضمان بأن التقييم قد ُصمم ليغطي مخرجات  -4

 وتوافقها مع مدى صعوبة مخرجات التعلم.والفعلية  مالءمة مستوى املؤهل وعدد الساعات املعتمدة -2

 

 مواصفات الشواهد واإلثباتات والبراهين: 44.5

ملؤهالت ومحكات تسجيل وتسةين اويتطلب من املؤسسات والجهات التعليمية والتدريبية أن توضح لسقف ولجان وفرق املراجعة بأنها حققت واستوفت معايير 

ًّعبر تقديم الشواهد واإلثباتات والبراهين. وينبغي على املؤسسات والجهات تجنب األخطاء التالية عند تقديمهم للشواهد واإلثباتات:

 ًّثباتات أو براهين غير معتمدة أو مختومة من قبل املؤسسة إقديم شواهد وًّت

 ًّا مباشًرا باملعيار أو املحكثباتات وبراهين غير مرتبطإتقديم شواهد و
ً
ًّة ارتباط

 ًًّّثباتات غير واضحة وعدم مراعاة التنسيق عند إجراء املسح الضوئي والتصويرإرفع شواهد و

 ًّال يوجد عناوين للشواهد واإلثباتات والبراهين التي تم رفعها مع نموذج التسجيل
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 التسجيلثبات في نموذج إلعدم اإلشارة إلى رقم الصفحة ذات الصلة بالشاهد وا ًّ

 (عدم ذكر مالحظة في حال عدم انطباق املحك على املؤسسة مثال )وجود مزودي خدمات تعليم وتدريب مرتبطين بالجهةًّ

 ًّرفع وثائق يصعب قراءهتها ومراجعتها نظًرا لصغر حجم الخط أو عدم دقة التصوير

  ًّاملتاحة ف مما يصعب فتحتها بواسطة البرامجإرفع وثائق بصيغة خالف الوورد أو البي دي

 رفع وثائق وشواهد مضغوطة ال تفتح إال بواسطة برامج معينة قد ال تكون متاحة في األجهزة العامة.ًّ

 ًّعدم وجود شعار املؤسسة أو ختم يفيد بأن الوثيقة املقدمة رسمية ومعتمدة

 هو متاح في القنوات الرسمية للمؤسسة مامحتوى الوثيقة املقدمة كشاهد يختلف ع ًّ

 (اتات والبراهين لم يتم تحديثها وفًقا لتطورات التي أجريت على املؤهل )البرنامجالشواهد واإلثب 

 

ًّ

ًّ

ًّ

ًّ

ًّ

ًّ

ًّ

ًّ
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ًّ

 املدة املرحلة

ًّيومين عملًّشعار باالستالماإلًّ .0

ًّأيام عمل 02ًّمراجعة وفحص الطلب .0

ًّيوم عمل 02ًّاللجان التخصصيةمراجعة  .0

ًّأيام عمل 02ًّالزيارة امليدانية .4

ًّيوم عمل 02ًّتقرير املراجعة .2

ًّأيام عمل 02ًّقرار لجنة املراجعة والتحقق .6

ًّأيام عمل 0ًّتقرير التسةينصدار إ .2

مدة املراجعة للطلب من وقت االرسال من الجهة إلى أن يتم 

ًّيوم عمل 62صدور قرار التسجيل والتسةين قد تستغرق حوالي 
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 حالة تسجيل طلبات تسجيل وتسكين املؤهالت: 44.5.4

ومحكات تسجيل وتسةين املؤهالت  معاييرًّ جميعتسوفي الجهة املقدمة للطلب  عندما وُمسةناملؤهل ُمسجل  يعتبرًّتسةين كامل

ًّ.السبعة

ا،ومحكات التسجيل والتسةين  معاييرًّ من أي استيفاء عند تسةين مشروط   لجنة تقررًّ ،مستوٍفًّ غيرًّأو محك  معيارًّ أي وجود وعدم جزئي 

مهلة ملدة طلب للأو الجهة املقدمة  املؤسسة تعطىوًّ بأنها مشروط،حالة التسجيل والتسةين للطلب  املراجعة والتحقق

 .النهائي تقريرًّال في عليها املنصوص والتوصيات الشروط جميع استيفاءشهر للعمل على  00

املراجعة والتحقق بأن حالة الطلب عدم  لجنة تقررًّ ،ومحكات تسجيل وتسةين املؤهالت معاييرًّ أحد استيفاء عدم عندًّ  غير مسةن

ًّ.أشهر من تاريخ قرار لجنة املراجعة والتحقق 6بعد انقضاء مدة  جديد طلب تقديم الجهة على يجب وبالتالي، تسجيل،
 

 :لتسجيل وتسكين املؤهالت الطلبات تقديم إعادة 44.5.8

ًّ:التالية الحاالت فيتسجيل وتسةين املؤهالت  طلبات تقديم إعادة وتدريبية تعليميةاملؤسسات التي تصمم وتمنح مؤهالت  على

  :يتطلب من الجهات املانحة إعادة تقديم طلب التسجيل والتسةين للمؤهل بعد انتهاء صالحية التسجيل والتسةين واملقدر بخمسة سنوات التسكين الكامل

ًّمن تاريخ قرار التسجيل والتسةين.

 :الشروط استيفاء على تعمل أن املعنية املؤسسة على يجب الحالة هذه فيوالتحقق التسةين املشروط للمؤهل،  ةلجنة املراجع قررت إذا التسكين املشروط 

 ،والتوصيات لشروطل استيفاءها تقديم الجهة ما يثبت بمجردشهر من تاريخ قرار لجنة املراجعة والتحقق. وًّ 00والتوصيات املحددة في التقرير النهائي خالل 

املؤهل قد استوفى معايير ومحكات التسجيل  كانإذا  قدمة من قبل الجهة، وتحديدتقوم لجنة املراجعة التخصصية بمراجعة اإلثباتات والشواهد امل
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مسةن ويتم تعديل  غيرًّ يعد املحددة، املهلة خالل الشروط يستوفي املؤهل لم حال وفي ال. من ثم يتم رفع التوصيات للجنة املراجعة والتحقق. أموالتسةين 

 بيانات املؤهل في املرصد الوطني. 

 :من أشهر 6  انقضاء  بعد إال جديد وتسةينتسجيل  طلب تقديمللجهة  يمةن ال، مسةنغير  املؤهلفي حال قررت لجنة املراجعة والتحقق بأن  غير مسكن 

  .لجنة املراجعة والتحقق النهائية من قبل والتسةينإقرار حالة التسجيل  تاريخ

ًًّّ
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ًّ

   مستويات اإلطار السعودي للمؤهالت  48

مستويات تشمل كافة مراحل وقطاعات التعليم والتدريب. ولكل مستوى توصيف عام ملخرجات التعلم يوضح ما هو  02السعودي للمؤهالت من يتكون اإلطار 

 على القيام به عند إنجازه للمؤهل. ويمةن استخدام توصيف املستويات كأداة في صياغة م
ً
م في تعلخرجات المتوقع من املتعلم أن يعرفه ويفهمه ويكون قادرا

)أعلى مستوى من التعقيد(. ويشتمل توصيف  ١١)أدنى مستوى من التعقيد( إلى  ١املستويات املختلفة ليتدرج مدى تعقيد مخرجات التعلم عبر املستويات من 

عارف تكون شاملة للملصياغة محرجات تعلم  املستويات على أوصاف عامة ملخرجات التعلم يمةن استخدامها من قبل جميع القطاعات في مختلف التخصصات

ًّواملهارات والةفاءات املحددة في املستوى املناسب للمؤهل.

ًّ

 توصيف مستويات اإلطار السعودي للمؤهالت  48.4

 يشمل توصيف املستويات ثالثة مجاالت:

ًّاملعارف .0

ًّاملهارات .0

 الةفاءات .0

 املعارف

 من البيانات والحقائق واملعلومات واملفاهيم واألفكار 
ً
والقضايا واالتجاهات واملواضيع والنظريات. وتشير املعرفة في اإلطار السعودي للمؤهالت تشمل املعارف كال

ًّإلى:

 .توصيفات تركز على العمق واالتساع املعرفي في سياقات عامة أو خاصة 

 .مخرجات التعلم التي تركز على اكتساب الفهم النظري 
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 والقواعد والنظريات. ما يعرفه ويفهمه املتعلم في مجال تخصص محدد كمعرفة الحقائق 

 املهارات

و التدريب أو تعلم أاملهارات هي القدرة على تطبيق املعرفة في ممارسة عملية. ويمةن وصفها على أنها مجموعة من الصفات املعرفية والجسدية املةتسبة عبر ال

عينة. ويشار في اإلطار السعودي للمؤهالت إلى املهارات من خالل املمارسة. بشكل عام ترتبط املهارات بالبراعة والدقة والسرعة في إنجاز مهمة أو عملية م

ًّالتصنيفات التالية:

 .القدرة على توظيف املعرفة في املمارسة 

 .القدرة على إنجاز املهام والعمليات املتعلقة بمهنة معينة 

 تعلقة بالتعلم.القدرة على استخدام الطرق واألساليب التحليلية في البحث والقيام باملهام والواجبات امل 

 .إنجاز املهام وحل املشاكل باستخدام املهارات العملية واملنطقية واإلبداعية املةتسبة 

  .ًّإجادة استخدام اللغة )العربية أو األجنبية( وفًقا ملتطلبات التوظيف

 

 الكفاءات

ؤوليات قية واملستعتبر الةفاءة هي القدرة على استخدام املعارف واملهارات في سياق عملي، وتتمحور الةفاءة حول السمات الشخصية والقيم والجوانب األخال

روف العمل. لفة واملحيط الثقافي وظودرجة االستقاللية في إنجاز املهام والعمليات وترتبط بقدرة الفرد وأدائه في الحياة وتفاعله في املواقف االجتماعية املخت

 وبعبارة أخرى فإن الةفاءة تظهر بشكل كامل عندما يتم وضع الفرد ضمن سياق عملي يرتبط بعمله وحياته. 

 تشمل الكفاءة ثالث فئات فرعية: 

 في تطبيق املعارف واملهارات. االستقاللية واملسؤولية 

 للمعارف واملهارات في بيئة العمل. املمارسة 
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 املتعلقة باألبعاد السلوكية واالجتماعية الخاصة بالسلوك الوظيفي.  السمات 

 

 االستقاللية واملسؤولية

ًّتشير إلى التالي:

  والتي تظهر من خالل األنشطة والسلوكيات املطلوبة من أجل مزيد من التعلم أو التوظيف.التي يتحلى بها املتعلم القدرات أو اإلمكانيات 

 ن خالل التعاون أو اإلشراف بدرجات مختلفة من االستقاللية والقدرة على قيادة اآلخرين.أنشطة عملية تظهر م 

 .تحمل املسؤولية واملحاسبية 

  في تطبيق املعارف واملهارات في مجال العمل أو التعلم.املسؤولية واالستقاللية 

 املمارسة

 .األداء املنهي أو املخرجات املترتبة على تطبيق املعارف واملهارات 

 .التوصيفات التي تمثل مستوى األداء املطلوب تحقيقه من قبل املتعلم لإلنجاز الناجح ملهمة أو واجب أو عمل 

 .وصف األداء العملي واملتطلبات املهنية للحصول على التوظيف أو مزيد من التعلم 

ًّالسمات

 أكاديمية.الشخصية التي يمةن استخدامها في مسارات مهنية أو عملية أو  القدرات والخصال 

 .القدرة على استخدام املهارات االجتماعية مثل القيادة والتواصل والتعاون والعمل الجماعي 

 .القدرة على إظهار املبادئ األخالقية في العمل واملواقف االجتماعية املختلفة 

 .القدرة على مواكبة املعارف املتقدمة في مجال العمل أو املهنة 
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 ( مستويات اإلطار السعودي للمؤهالت9شكل )
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 :ملخص توصيف املستويات 48.8

 املستوىًّ املستويات ملخص توصيف

ًّإظهار مساهمة مهمة ومبتةرة في مجال البحث املتخصص واإلحاطة بالقضايا املنهجية واالنخراط في الحوار النقدي مع األقران.

ومهارات جديدة وتطويرها )توليدها( من خالل أبحاث مقدمة على شكل أطروحة، ترتبط مخرجات التعلم في هذا املستوى باكتشاف معارف 

على  رًّمنشورات علمية أو مهنية، مقاالت، اختراعات أو ابتكارات. كما تتعلق املخرجات في هذا املستوى بأبرز املهارات التخصصية في إحداث تغيي

 في
ً
قيادة هذا التغيير وتطويره. كما أنها تتعلق بأبرز املهارات القابلة للتطبيق في عدة  مستوى نظري وعملي أو في مجال بحثي أو علمي واملض ي قدما

ًّمجاالت واملطلوبة إلدارة األطر النظرية أو الهياكل التنظيمية.

تالي املساهمة عديلها وباليقود التعلم في هذا املستوى إلى تطوير أساليب جديدة وإبداعية توّسع املعارف القائمة أو املمارسات املهنية أو تقويمها وت

ًّفي إثراء العلوم أو األبحاث.

لك ذ يوضح دليل اإلنجاز في هذا املستوى القدرة على معالجة املواقف الصعبة التي تحتوي على العديد من العوامل املعقدة واملتداخلة. ويتضمن

 وتنفيذها.ستراتيجية وتصميمها إبأنشطة تطوير البحوث أو القيام  املبادرة في

10 

ًّإظهار البراعة في املجاالت املعقدة واملتخصصة من املعارف واملهارات وتوظيف 9 
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ها. نمهارات متقدمة في البحث أو في أنشطة فنية ومهنية متقدمة. القدرة على التقويم النقدي لنظريات وطرق وأساليب تحليلية وتطوير الجديد م

ًّوتوليد معارف جديدة على مستوى عاٍل. والتحلي باملسؤولية واالستقاللية والقدرة على ابتكارًّ

ي فتتعلق مخرجات التعلم في هذا املستوى بالتعلم والبحث والتقص ي املتقدم في مجال التعلم. وترتبط هذه املخرجات بالقدرة على حل املشاكل 

ًّسياق جديد أو غير مألوف ومرتبط بمجال محدد من الدراسة عالية التعقيد.

بحل مشاكل أو حاالت عالية التعقيد. فهي تتعلق بتطوير طرق خاصة وى استخدام تقنيات متقدمة للبحث والتقص ي يّمةن التعلم في هذا املست

ًّوأساليب أو دمجها من أجل معالجة مشاكل حقيقية ومعقدة تحتوي على العديد من العوامل املتداخلة.

سارات العمل وتطويرها ومن أجلها يتم املبادرة أو الدعم لتغيير أو تحمل املسؤولية لتخطيط ميوضح دليل اإلنجاز في هذا املستوى القدرة على 

تطوير نوعي. وينبغي أن يعةس هذا اإلنجاز تطبيق رؤى نظرية ومنهجية معقدة في مجاالت متخصصة من العمل أو التعلم من أجل توليد معارف 

ًّجديدة.

واملهن أو التخصصات األكاديمية. على الفرد االطالع على آخر ما توصلت إليه إظهار املعرفة املتخصصة عالية املستوى في املجاالت التطبيقية 

ًّالبحوث واملمارسات املهنية القائمة على املعرفة مع درجة عالية من االستقاللية واملهارات القيادية.

ه في مجال التعلم أو املمارسة. وتشمل هذاقع متميز على أرض الوًّتتعلق مخرجات التعلم في هذا املستوى بالقدرة العالية على التعلم أو بابتكار 

ًّاملخرجات تطوير نظريات أو ممارسات أو دمجها البتكار أو إعادة تحديد طبيعة االرتباط القائم ما بين النظريات أو نتائج األبحاث. 

ند ل املشاكل باستقاللية وبشكل مباشر عيعةس التعلم في هذا املستوى سهولة التةيف واملرونة والقدرة على مواكبة التغيير وأخد املبادرة وح

ًّحدوثها في املجال املنهي عالي التعقيد أو في مجال الدراسة.

8 
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تحمل املسؤولية لتخطيط مسارات العمل وتطويرها لدعم تغيير أو تطوير مع القدرة على العمل يوضح دليل اإلنجاز في هذا املستوى القدرة على 

 باستقاللية وإصدار األحكام.

 ااستنادًًّا نقدي ًّ ام عليها، وتقويم أطر نظرية تقويًمًّر امتالك مجموعة من املعارف الشاملة واملنظمة في مجال التعلم والنظريات واملبادئ التي تقوًّإظها

ًّإلى أدلة من مصادر متنوعة.

 اترتبط مخرجات التعلم في هذا املستوى بمعرفة املبادئ الخاصة بمجال الدراسة املحددة وفهمها النقدي )الفهم العميق ملبادئ التخصص( وكم

تلك املبادئ في مختلف السياقات العملية واملعقدة. يشمل هذا املستوى معرفة طرق البحث والقدرة على تقويم تتعلق هذه املخرجات بتطبيق 

ًّاألسلوب األكثر مالءمة لحلها.وإيجاد ا نقدي ًّ اتقويًمًّيب مختلفة لحل املشاكل أسال

 وتدل املخرجات على الوعي بمدى حدود املعرفة والطرق املةتسبة وتأثير ذلك على التحليل والتفسير في سياق العمل. 

وتوظيفها من أجل معالجة املشاكل التي يواجهها املهنيون أو  املعارف والطرق واملهارات املهنية يرتبط التعلم في هذا املستوى بالقدرة على صقل

ًّاإلدارات املهنية.

 ثيوضح دليل اإلنجاز في هذا املستوى القدرة على تحمل مسؤولية اختبار أو تطبيق طرق أو مدارس فةرية مختلفة أو تطبيقها في التعلم والبح

 والعمل.

7 

املعارف واملهارات املتخصصة وصياغة الحلول للمشاكل والحاالت املعقدة على أرض الواقع أو  وتطبيقإظهار قدرات على توليد األفكار وتطبيقها، 

ًّفي مجال العمل. وتحليل معلومات فنية مرتبطة بالبحث وتفسيرها من أجل تطبيقها في املمارسة.
6 
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رتبطة بمهنة محددة أو ذات طبيعة عامة. كما تتطلب تتعلق مخرجات التعلم في هذا املستوى بمجموعة شاملة من املعارف واملهارات قد تكون م

ًّهذه املخرجات القدرة على الفهم النظري وفهم املفاهيم بشكل تفصيلي في موضوع التعلم.

ًّريبهم.تدوًّ يتضمن التعلم في هذا املستوى فهم للمفاهيم النظرية والخبرة عالية املستوى في األدوار الوظيفية في العمل والةفاءة في إدارة اآلخرين

تحديد وتوظيف معارف وأساليب وتقنيات مناسبة ملعالجة املشاكل واسعة النطاق واملعقدة يوضح دليل اإلنجاز في هذا املستوى القدرة على 

سؤولية موتحمل شراف على اآلخرين القدرة على العمل باستقاللية واإلًّهذا اإلنجاز إلى يشير ألصحاب املسؤوليات املهنية والفنية واإلدارية. كما 

ًّإيجاد الحلول.

إظهار القدرة على تقويم معلومات واستخدام التحليل لتحديد الحلول ملجموعة من املشاكل املعقدة غير املتوقعة. وتطوير تقنيات استرجاع 

ًّاملعلومات وتفسيرها.

ء أجل معالجة مشاكل واضحة والقيام باستقصاتتعلق مخرجات التعلم في هذا املستوى بالقدرة على تحديد نظريات ومفاهيم وطرق، وتوظيفها من 

املشاكل العملية في مجال التعلم. وترتبط هذه املخرجات إما بأنشطة خاصة بتخصص معين أو باستخدام تقنيات ووسائل وأدوات خاصة بمهنة 

ًّمعينة.

ل الذي يتطلب مجموعة واسعة من املهارات يقود التعلم في هذا املستوى إلى فهم وجهات نظر أو أساليب مختلفة ضمن مجال الدراسة أو العم

ًّوالفهم النظري والقدرة على البحث باستقاللية.

 تحمل املسؤولية في مسارات عمل واسعة ضمن عوامل متنوعة.يوضح دليل اإلنجاز في هذا املستوى القدرة على 

5 
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املهارات املتخصصة وتقويم املعلومات وطرح حلول  إظهار وتطبيق نهج دقيق من خالل اكتساب مجموعة واسعة من املعارف أو مجموعة من

ًّملجموعة من املشاكل االعتيادية وغير االعتيادية.

هار معرفة بإظ اأو/وبمزيد من الدراسة. ترتبط أيضًًّترتبط مخرجات التعلم في هذا املستوى باملعارف واملهارات التي تتعلق بعدة قطاعات مهنية 

ًّاملصطلحات واستخدام أساليب ذات صلة إلنجاز املهام وحل املشاكل.

قديم تيقود التعلم في هذا املستوى إلى الحصول على معارف ومهارات مفصلة والتي تيهئ وتعد األفراد ملزيد من التعلم أو العمل بشكل مستقل أو 

ًّالدعم لآلخرين.

 قدرة على تحمل املسؤولية والبدء بمهام وإجراءات وإكمالها ضمن عوامل محدودة.يوضح دليل اإلنجاز في هذا املستوى ال

4 

 إظهار معرفة وفهم على مستوى النظريات واملفاهيم والقدرة على وضع النظرية موضع التطبيق العملي. وإظهار القدرة على الوصول للمعلومات

 وتحليلها باستقاللية وإصدار أحكام منطقية في سياق العمل.

ووضع  ةتتعلق مخرجات التعلم في هذا املستوى باختيار واستخدام املعارف واألفكار واملهارات واإلجراءات ذات الصلة الستةمال مهام وأعمال محدد

 الحلول ملعالجة املشاكل الواضحة.

 ية، وممارسة االستقاللية وإصدار األحكام ضمنيوضح دليل اإلنجاز في هذا املستوى القدرة على تحمل املسؤولية إلنجاز املهام واإلجراءات الروتين

 .سياقات ضيقة

3 
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إظهار املعرفة والفهم األساس ي ملجموعة واسعة من املجاالت؛ وتوظيف مجموعة من املهارات ضمن نطاق محدود من السياقات. والقيام بأنشطة 

 عن بعض النتائج. 
ً
 ومهام بسيطة تحت إشراف، ويكون املتعلم مسؤوال

ت التعلم إلى معرفة حقائق أساسية تقود ملزيد من التعلم أو ملهام متعلقة بالوظيفة. وتشمل القدرة على تعلم مهارات ومعارف جديدة تشير مخرجا

 في بيئة إشرافيه. ويتضمن هذا املستوى املهارات األساسية للةتابة والتوضيح.

 وف واضحة وموجهة، وتحمل بعض املسؤولية لنتائج املهام املنفذة. يوضح دليل اإلنجاز في هذا املستوى القدرة على العمل والتعلم في ظرًّ

2 

ًّإظهار املعرفة والفهم األساس ي وتوظيف املهارات األساسية في نطاق محدود من املجاالت في الحياة اليومية.

ات يستطيع إظهار القدرة على تعلم املعلومتتعلق مخرجات التعلم في هذا املستوى بأداء املهام األساسية في بيئة محةمة تحت إشراف. واملتعلم 

 األساسية واملهارات األساسية املتةررة.

ه أو ييقود التعلم في هذا املستوى إلى القدرة على التصرف بناًء على تعليمات أساسية وتطبيق التعلم في مواقف الحياة اليومية مع وجود التوج

 اإلشراف املباشر.

 .ى استخدام املهارات واملعرفة والفهم للقيام بمهام وأنشطة ضمن سياقات مألوفة ومع التوجيه املناسبيوضح دليل اإلنجاز في هذا املستوًّ

1 
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 أمثلة ملؤهالت في مستويات اإلطار السعودي للمؤهالت

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 املسمى العام املستويات
 الدكتوراه 10
 املاجستير 9
 دبلوم عالي 8
 بكالوريوس        7
 6/ شهادة املستوى  6دبلوم املستوى  6

 2دبلوم مشارك/ شهادة املستوى  5

4ًّ/ شهادة املستوى  4دبلوم املستوى  4
 0شهادة املستوى  3
 0شهادة املستوى  2
 0شهادة املستوى  1
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التعلم العامةوصاف مخرجات وأمستويات  48.9

 41املستوى 

 الكفاءات املهارات املعارف

 السمات املمارسة االستقاللية واملسؤولية التطبيق العملي للمعرفة النظريات والحقائق

  الفهم املنهجي واالطالع الواسع

 في التخصص وطرق البحث.

  التحليل والتقويم النقدي

للمعلومات واملفاهيم والطرق 

والنظريات املعقدة الضرورية 

 لتأسيس معرفة جديدة.

  تطوير معارف جديدة

مةتسبة من خالل بحث 

علمي مبتةر يسهم بشكل 

فعال في التخصص أو مجال 

 العمل.

  ابتكار وتصميم وتنفيذ

عمليات البحث بصورة 

ًّمستقلة ومنفردة.

  مهارات إدراكية وفنية لتحليل

نقدي ملجموعة من البيانات 

واملعلومات واملفاهيم 

والنظريات املعقدة وربطها 

 وتوليفها.

  تطوير املعرفة وتصميم

أساليب ومراجعة/تعديل 

عمليات تسهم في إحداث 

 تقدم في العلوم والتةنولوجيا

وتغيير استراتيجي في إطار 

 تنظيمي أو منهي.

  العمل باستقاللية واسعة

واتخاذ أحكام وتولي دور قيادي 

 كممارس أو باحث أكاديمي.

  ات تؤدي إلى تغيير قرارًّاتخاذ

ستراتيجي أو تةنولوجي وإلى إ

 االختراع واالبتكار.

  ي دور قيادي فيما يتعلق
ّ
تول

اآلخرين في معالجة بأفعال 

 ملعقدة.والتحديات ااملشاكل 

  قيادة املواقف املهنية املعقدة

املتعلقة بالتغيير التنظيمي أو 

 إدارة التغيير.

  بحث أو عمل بالغ األهمية

وإبداعي جدير بالنشر 

 والتطبيق.

  تطوير حلول إبداعية

وابتكارية ملسائل أو مشاكل 

 مهنية أو تنظيمية.

  تطوير نتائج فريدة/مبتةرة

دي من خالل التحليل النق

بين مجاالت والربط والتقويم 

جديدة ومعّقدة ضمن 

 سياقات مهنية وأكاديمية.

  املبادرة في تطوير املمارسة

 املهنية واالرتقاء بها 

  تجسيد القيم املهنية

واألكاديمية املتعلقة 

بالنهوض في املجاالت 

التقنية واالجتماعية 

 والثقافية.

  الوعي بالتأثيرات األخالقية

وم بالعلوالثقافية املتعلقة 

 .والتةنولوجيا

  إظهار النزاهة واملمارسة

األخالقية وتعزيزهما فيما 

يتعلق بالبحث وإثراء 

 املعرفة.
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 3املستوى 

 الكفاءات املهارات املعارف

 السمات املمارسة االستقاللية واملسؤولية التطبيق العملي للمعرفة النظريات والحقائق

  اإلدراك والتفسير النقدي

 للمعارف في التخصص أوًّ

 مجال العمل.

ًّ

  تطوير أو تكامل طرق

وأساليب تحليلية لبحث 

يسهم في إثراء املعارف ضمن 

 التخصص أو مجال العمل.

 

  الفهم النظري للمفاهيم

واملمارسات املتقدمة في 

 التخصص أو مجال العمل.

  استخدام املهارات والتقنيات

واملمارسات املتخصصة 

واملتنوعة املبنية على أحدث 

ًّاملستجدات.

  التخطيط والتطوير والتنفيذ

للبحث واملشاريع االبتكارية في 

صناعة خدمات أو تطوير 

ًّ.منتج

  توظيف وتقييم مجموعة

متعددة من األساليب والطرق 

واملمارسات املرتبطة 

بالتخصص أو مجال العمل 

 ومراجعتها مراجعة نقدية.

  الربط بين املعارف واملهارات

ستراتيجي اإلًّ والتخطيط 

ضمن التخصص أو وتوليفها 

 مجال العمل.

  املبادرة واالستقاللية العالية في

 األنشطة األكاديمية واملهنية.

  تحّمل املسؤولية لتخطيط

العمليات التي ينتج عنها تغيير أو 

ًّتقّدم جوهري.

  وتصميم مستقل ملفاهيم تطوير

ستراتيجية جديدة إأو أساليب 

بهدف إثراء التخّصص أو تطوير 

 املنظمة.

ًّ

 دي في اإلسهام بشكل دور قيا

جلّي في إحداث تغيير وإيجاد 

 ممارسات أو طرق تفةير جديدة.

  التعامل مع املسائل املعّقدة

وحلها بناًء على القواعد أو 

ًّاملمارسات املهنية.

  )صياغة أو إبداع )ابتكار

الحلول ملهام معقدة عبر 

استخدام مبادئ إدارة 

 املشاريع.

  القدرة على التفةير

واإلبداعي ستراتيجي اإلًّ

والنقدي لتخطيط مسار 

ًّالعمل.

  تشخيص املسائل واملشاكل

الجديدة واملجردة وربطها 

ببعضها وتحديدها ووضع 

 مفاهيمها.

  االلتزام بالنزاهة واملمارسات

ًّاألخالقية.

  اإلصرار على حل التحديات

 املعقدة.

ًّ

  االلتزام بتحليل األفكار

الجديدة واملعقدة بطريقة 

 نقدية والتأمل فيها.

ًّ

  إظهار الوعي باملمارسات

األكاديمية واملهنية وأثرها 

على املسائل االجتماعية 

 واألخالقية.

ًّ

  تقّبل التحديات الشائةة

 والدقيقة.
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 2املستوى 

 الكفاءات املهارات املعارف

 السمات املمارسة االستقاللية واملسؤولية التطبيق العملي للمعرفة النظريات والحقائق

  واستيعاب معرفة نظرية

املفاهيم لربط املجاالت 

األساسية في التخصص أو 

 مجال العمل.

 

 على  معارف متخصصة مبنية

مفاهيم جديدة في مجال علمي 

ًّأو عملي أو في املهنة.

ًّ

  التحليل والفهم املتعمق

للتطورات الجديدة في 

التخصص أو املهنة أو مجال 

 العمل.

 

 املفاهيم  انتقاء وتقويم

 النظرية واملنهجيات

واألدوات من أجل البحث 

 والتحليل.

 

  مهارات عملية مبتةرة

وإبداعية في التخصص أو 

 مجال العمل.

 

  ربط املهارات واملعارف من

 مصادر متنوعة وتوليفها.

  إظهار االعتماد الذاتي واإلبداع

في السعي للحصول على مزيد 

ًّمن املعارف.

  االعتماد الذاتي واالستقاللية

 املهاراتأثناء اكتساب املعارف وًّ

الجديدة في سياق اجتماعي أو 

ًّثقافي أو منهي.

  التعامل مع القضايا املهنية أو

ًّاألكاديمية بابتكار وإبداع.

  تحّمل املسؤولية في قيادة

اآلخرين من أجل تحقيق األداء 

 .االستراتيجي

  ستراتيجيةإاملساهمة في قرارات. 

 

 .دعم املمارسات املهنية الحالية 

ًّ

 العمليات املهنية  إدارة وتقويم

ًّأو موارد العمل أو التعلم.

  توظيف مجموعة واسعة من

املهارات املتقدمة واملتخصصة 

لدعم ممارسات قائمة في 

 .التخصص أو املهنة

  تحديد املشاكل والقضايا

وتصورها وتحليلها وتقويمها 

بشكل دقيق ونقدي في سياق 

 أكاديمي وعملي.

  تعزيز العالقات املهنية

أو ابتكار  إلحداث تغييرًّ

أو أسلوب أو تطوير 

جديد في مجال  تفةيرًّ

 العمل أو املهنة.

  تبّني القيم واألخالق

 األكاديمية واملهنية.

  النقد الذاتي ضمن

املمارسات األكاديمية 

 واملهنية.

  إظهار السمات القيادية

ًّفي املمارسات املهنية.

  املبادرة بالتواصل مع

 اآلخرين بثقة وشفافية.
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ًّ

 7املستوى 

 الكفاءات املهارات املعارف

 السمات املمارسة االستقاللية واملسؤولية التطبيق العملي للمعرفة النظريات والحقائق

  الفهم الشامل والرؤية

النقدية للنظريات واملفاهيم 

واملصطلحات األساسية في 

 التخصص أو مجال العمل.

ًّ

  معرفة املدارس الفةرية أو

وجهات النظر املختلفة التي 

يقوم عليها التخصص أو 

 مجال العمل.

ًّ

  معارف متخصصة مبنية

على التطورات الحالية في 

 .التخصص أو مجال العمل

  تطبيق مهارات وأساليب

وممارسات متقدمة 

وإبداعية في التخصص أو 

 مجال العمل.

ًّ

  ممارسة أساليب روتينية

للتقص ي والتحري والبحث 

 ملشروع محدد.

ًّ

  التقويم النقدي لطرق

 حل املشاكل. وأساليب

ًّ

  توظيف املهارات االدراكية

والفنية املتطورة لتحليل 

 .وتقويمهااملعلومات املعقدة 

  العمل الفعال بشكل جماعي أو

 بإرشاد أو باستقاللية.

ًّ

  اتخاذ قرارات منظمة في

السياقات التي تتطلب العمل 

م الذاتي واالبتكار.
ّ
 والتعل

ًّ

  إظهار القدرة على إدارة أنشطة

مهنية معّقدة وإدارة فنية أو 

ًّفرق املشروع.

ًّ

  اتخاد القرارات في سياقات غير

 متوقعة ضمن التعلم أو العمل.

  استخدام مبادئ نظرية ملهام

معّقدة في التخصص أو مجال 

 العمل.

ًّ

  استخدام تقنيات متقدمة في

تطوير حلول ملسائل معقدة 

مرتبطة بالتخصص أو املهنة 

 أو مجال العمل.

ًّ

 صادر االستفادة من امل

ذ واتخااملختلفة إلطالق أحكام 

ًّ.قرارات سليمة

ًّ

 وتفسيرها تحليل املعلومات 

 واتخاذ قرارات معقدة. إلبداعل

  الوعي بأهمية بناء

 عالقات مهنية.

ًّ

  إظهار الثقة والقدرة على

 القيادة وريادة األعمال.

ًّ

  االتسام باالحترام

والتحلي بروح الفريق 

وسهولة التواصل في 

 ومنهي.سياق اجتماعي 

ًّ

  تطوير سمات شخصية

 تعةس القيم واألخالق.
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ًّ

 8املستوى 

 الكفاءات املهارات املعارف

 السمات املمارسة االستقاللية واملسؤولية التطبيق العملي للمعرفة النظريات والحقائق

  الفهم العام للمفاهيم

النظرية ضمن التخصص 

 أو مجال العمل.

 

  نهج تحليلي في فهم

املشاكل وتفسير 

ًّاملعلومات. 

 

  ربط ودمج املفاهيم من

مجاالت مرتبطة مع 

 .بعضها

ًّ

  استخدام مجموعة من

املهارات املالءمة في 

التخصص أو مجال العمل 

 والتي تثبت الفهم النظري.

 

  استخدام وتةييف

مجموعة من املهارات 

العملية والفنية في سياق 

 التعلم.محدد من العمل أو 

  توظيف املعرفة في

التشجيع على اإلبداع 

والحلول العملية 

ًّواالبتكارية.

  استخدام طرق االستقصاء

 للقيام باألعمال.

  إدارة العمل الذاتي

م 
ّ
وتنظيمه في سياق التعل

 أو أنشطة العمل.

 

  إيجاد ودعم الحجج ضمن

ًّالتخصص أو مجال العمل.

 

  تحّمل املسؤولية لتقويم

 أداء العمل الذات
ً
ي وفقا

.
ً
ًّملعايير محددة مسبقا

 

  تحمل مسؤولية التعلم

 وتطوير الذات.

  الريادة في تطبيق الخطط

واألنشطة املتفق عليها في 

سياقات مألوفة أو 

 محددة.

 

  التخطيط ملهام جديدة

وتنظيمها بطريقة 

 ابتكارية.

 

  إدارة تنفيذ الخطط

ًّاملتفق عليها.

 

  توظيف األساليب

التحليلية واإلبداعية 

ًّل املشاكل.لح

  إظهار الوعي بتأثير األفعال

 الشخصية على اآلخرين.

 

  قابلية التعلم واالبتكار وتقّبل

ًّالتغذية الراجعة بهدف التطوير.

 

  اتباع ممارسات جيدة إلدارة

ًّالوقت.

 

  م
ّ
امتالك الدافع الذاتي للتعل

 ودعم اآلخرين.
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ًّ

ًّ

 5املستوى 

 الكفاءات املهارات املعارف

 السمات املمارسة االستقاللية واملسؤولية التطبيق العملي للمعرفة والحقائقالنظريات 

  االحاطة باملفاهيم النظرية

األساسية التي يقوم عليها 

 التخصص أو مجال العمل.

 

  معرفة في التخصص أو

مجال العمل مبنية على 

 املناسبة. األدبيات

 

  استرجاع وتفسير

التي لها عالقة  املعلومات

التخّصص أو  بالتقدم في

ًّمجال العمل.

 

  تطبيق حلول إبداعية

ملشاكل معينة في مجال 

 العمل أو التعلم.

 

  مراجعة الحقائق واألفعال

 والطرق والنتائج.

ًّ

  تطبيق املعرفة الحالية على

 الحاالت واملواقف الجديدة.

 

  ممارسة املهارات في السياق

 الروتيني وغير الروتيني.

 

  اإلدارة الذاتية ضمن

لعمل أو التعلم في ضوابط ا

 املواقف املتوقعة.

 

  اإلشراف على املهام

الروتينية لآلخرين وتحمل 

بعض املسؤولية لتحسين 

ممارسات العمل أو أنشطة 

ًّالتعلم.

 

  تحمل مسؤولية األداء

الذاتي في سياق التعلم أو في 

السياق املنهي أو ريادة 

ًّاألعمال.

  استخدام األساليب املهنية

ضمن مجال معين من 

 العمل أو التعلم.

 

  تحليل الحقائق واملبادئ

والربط بينها بما يؤدي إلى 

ًّالتحسينات واالبتكار.

 

  استخدام املهارات الفنية

واألساليب واملمارسات 

الروتينية املرتبطة بمهنة أو 

 عمل.

ًّ

  تخطيط املهام الروتينية

 وتنظيمها.

  تقدير العمل الذاتي

والتصرف بناًء على التغذية 

 عم التطوير.الراجعة لد

  االستعداد للمشاركة في

 الحوار والنقاشات املفتوحة.

  طلب املساعدة بثقة في

ًّاملواقف غير املألوفة.

  الرغبة في ابتكار واستخدام

األساليب وتقنية املعلومات 

الجديدة للحصول على 

 البيانات واملعلومات

 املتنوعة ومعالجتها.

  الثقة في مواجهة املخاطر

في وتحمل املسؤوليات 

 سياق ريادة األعمال.
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ًّ

 1املستوى 

 الكفاءات املهارات املعارف

ًّالسمات املمارسة االستقاللية واملسؤولية التطبيق العملي للمعرفة النظريات والحقائق

  املعرفة الفنية في

 التخصص أو مجال العمل.

 

  معرفة العمليات واملوارد

واملصطلحات في تخصص 

ًّمعين أو في مجال العمل.

ًّ

  املعرفة األساسية العملية

والنظرية والتي قد تساهم 

 في مزيد من التعلم.

 

  استخدام املعارف الحالية

كأساس ملزيد من التعلم أو 

 العمل.

 

  إجراء عمليات حسابية في

إجراءات متنوعة وسياقات 

ًّمختلفة.

 

  انتقاء أدوات وموارد

وإجراءات وأساليب مناسبة 

 واستخدامها بشكل آمن.

  املعرفة بالتطبيق ربط

العملي وشرح أو تفسير 

البيانات والحقائق 

 والتعاريف.

  م
َ
الحصول على مزيد من التعل

 باستقاللية محدودة.

 

  القيام بأعمال ليست محددة

 ببعض من االستقاللية 
ً
دائما

 واإلبداع واملسؤولية.

 

 الالزم ألداء  إدارة الوقت الذاتي

 املهام.

 

  األفعال بأثر إظهار الوعي

 والنشاطات الذاتية.

 

  العمل ضمن فريق مع وجود

ًّالتوجيه.

  تنفيذ مهام تعليمية أو مهنية

 محددة بناء على معيار معين.

  استخدام ممارسات أو

أساليب روتينية مرتبطة 

ًّبتخصص أو مهنة.

 

  التواصل والتجاوب بطريقة

 مفّصلة في سياقات مختلفة.

ًّ

  القدرة على تحديد إمكانيات

االبتكارية التحسين والحلول 

ضمن عمليات روتينية 

 وممارسة عملية.

  ي باإلبداع وإظهار
ّ
التحل

مجموعة متنوعة من 

السمات الوظيفية من 

 أجل املشاركة في العمل.

 بالقدرة على  االتسام

التواصل في بيئة عمل أو 

 منظمة.تعلم 

ًّ

  االتسام باإليجابية في

التعامل مع الزمالء 

 واآلخرين.

 

  االلتزام باملعايير

ًّألخالقية.ا

ًّ

ًّ
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ًّ

 9املستوى 

 الكفاءات املهارات املعارف

 السمات املمارسة االستقاللية واملسؤولية التطبيق العملي للمعرفة النظريات والحقائق

  املعرفة العامة التي

م أو 
ّ
تنطبق على التعل

 مجال العمل.

ًّ

  معرفة الحقائق أو

اإلجراءات الخاصة 

ًّبالتعلم أو مجال العمل.

 

  األساسية املعرفة

بأساليب البحث عن 

 املعلومات واسترجاعها.

  استخدام املفاهيم العامة

للقيام بمهام ضمن مجال 

 تعلمي أو منهي محدد.

 

  الحصول على املعلومات من

مصادر متنوعة من أجل 

م أو العمل.
ّ
ًّالتعل

 

  استخدام طرق وأساليب

التواصل املتنوعة ضمن 

م أو 
ّ
سياق محّدد في التعل

ًّالعمل.

 

 اء األدوات واملوارد انتق

ًّاملناسبة ملهمة معينة.

  تحّمل مسؤولية إكمال

مهام روتينية في العمل 

 أو التعلم.

 

  م الذاتي
ّ
تخطيط التعل

والتحضير له وتنظيمه 

ًّتحت إشراف.

 

  اتباع التعليمات

 إلكمال مهمة روتينية.

 تنفيذ أعمال ومهام موّحدة 

.ومعيارية 
ً
 وواضحة نسبيا

ًّ

 ًّعة استخدام معلومات متنو

ألداء أعمال ضمن سياقات 

 روتينية ومخططة.

ًّ

  تبادل املعلومات املتعلقة

بمهام محددة ضمن سياقات 

ًّمألوفة.

ًّ

  استخدام اإلجراءات

املعروفة واملحددة لحل 

 املشاكل.

  القدرة على فهم أهمية تةييف

 لظروف جديدة.
ً
 السلوك وفقا

 

  تحديد نقاط القوة والضعف

ل العمالذاتية املتعلقة بالتعلم أو 

 مع وجود التوجيه.

 

  م
ّ
القدرة على التواصل املنظ

والتعاون مع الزمالء ورؤساء 

 العمل.

 

  التقّبل اإليجابي الستخدام تقنية

 املعلومات.

ًّ

 .القدرة على إدارة الوقت 

ًّ
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 8املستوى 

 الكفاءات املهارات املعارف

 السمات املمارسة واملسؤوليةاالستقاللية  التطبيق العملي للمعرفة النظريات والحقائق

  معرفة الحقائق

األساسية من أجل 

التعلم أو مجال 

 العمل.

 

  معرفة أنواع

املعلومات ذات الصلة 

بالتعلم أو مجال 

 العمل.

 

  معرفة الحقائق

والعمليات للتعامل 

 مع مشاكل محددة.

  اتباع التعليمات الضرورية

 إلنجاز مهّمة.

ًّ

  إكمال املهام الروتينية

ًّبشكل واضح.املحددة 

 

  الةتابة والشرح بطريقة

ًّواضحة ومفهومة لآلخرين.

 

  انتقاء املعلومات البسيطة

 واستخدامها.

  م في
ّ
العمل والتعل

ظروف مألوفة 

 وتحت إشراف.

 

  تحّمل بعض

املسؤولية لنتائج 

األنشطة أو املهام 

البسيطة مع وجود 

ًّالتوجيه.

 

  االلتزام بمواعيد

ًّتسليم املهام.

 

  عات إدراك تبِّ

ًّفعال.األًّ

  إكمال املهام الروتينية تحت

 إشراف.

ًّ

  االستجابة إلى تعليمات

بسيطة للقيام بأنشطة 

ًّومهام منظمة.

 

  اتباع التعليمات بشكل آمن

 أثناء تنفيذ مهّمة محّددة.

 

  انتقاء املوارد األساسية

واستخدامها بشكل آمن مع 

 وجود التوجيه.

  إظهار السمات الوظيفية من

 حيث آداب العمل، الزيًّ

املناسب والنظافة 

 الشخصّية.

 

  القدرة على التعبير عن

ًّاملشاعر الذاتية لآلخرين.

 

  االتسام باالحترام أثناء

ًّالحديث مع اآلخرين.

 

  إدراك أهمية التغذية

ًّالراجعة كوسيلة للتحسين.

ًّ

ًّ
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 4املستوى 

 الكفاءات املهارات املعارف

 السمات املمارسة االستقاللية واملسؤولية التطبيق العملي للمعرفة النظريات والحقائق

  معرفة الحقائق

واإلجراءات األساسية 

 لتنفيذ مهام بسيطة.

ًّ

  املعرفة العامة بأساسيات

 .الحياة اليومية

 

  حفظ الحقائق

 واملعلومات واستحضارها.

  القيام بمهام بسيطة وأنشطة

روتينية في سياق الحياة 

 اليومية.

 

  قراءة التعليمات األساسية

ًّوفهمها.

 

  استخدام املوارد األساسية

ًّبشكل آمن.

ًّ

  التواصل أساسيات استخدام

ًّالشفهي والةتابي.

 

  القيام بالعمليات الرقمية

ًّاألساسية.

  العمل أو التعلم تحت إشراف

 مباشر في سياق منظم.

ًّ

  استخدام إجراءات تم التدرب

ًّعليها إلكمال مهمة أو أنشطة.

 

  االستماع إلى التعليمات

 واتباعها.البسيطة 

 

  القيام بمهام أساسية مخطط

ًّلها.

  تنفيذ مهام بسيطة في

تحت  مضبوطةبيئة 

 إشراف.

 

  استخدام معلومات

ومهارات أساسية متةررة 

 ألداء مهام متسلسلة.

  االستجابة إلى التعليمات

ًّفي الحاالت الروتينية.

  رصد األفعال والعمليات

 واألنشطة وتةرارها.

  والتعلم.الرغبة في االستماع 

ًّ

  سلوك تعاوني في الحاالت

 الروتينية.

ًّ

  إظهار االحترام لآلخرين أثناء

 إنجاز املهام.

ًّ

  إظهار الوعي بقواعد السلوك

واألخالقيات والقيم األساسية 

 في جميع الظروف.
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 : صياغة مخرجات التعلميجب مراعاتها عند إرشادات عامة  48.1

ًّاملعارف واملهارات والةفاءات.أن تكون مخرجات التعلم شاملة لجوانب  .0

ًّأن تكون مخرجات التعلم ملقررات املؤهل مرتبطة بمخرجات البرنامج الرئيسة. .0

 إشراك أصحاب املصلحة وأرباب العمل عند صياغة مخرجات التعلم. .0

ًّوضع مخرجات التعلم تخدم احتياجات سوق العمل. .4

ًّأن تعةس مخرجات التعلم املستوى العام للمؤهل. .2

 تعةس املستوى املحدد للمؤهل. األفعال التياستخدام مستويات لإلطار وًّدول توصيف االسترشاد بج .6

 ل )املعيار العربي لتصنيف املهن واملعايير املهنية الوطنية(. االسترشاد باملعايير املهنية عند صياغة مخرجات التعلم للمؤه .2

ًّ .االسترشاد بتصنيف بلوم .2

)محددة، قابلة للقياس، يستطيع الطالب القيام بها، تتناسب مع اإلمكانات املتاحة،  الذكية أن تشتمل مخرجات التعلم على خصائص األهداف .9

 .) محددوترتبط بوقت 

 بصيغة املستقبل.  استخدام األفعال .02

ًّأن يبدأ مخرج التعلم بفعل نشط لوصف ما سيصبح املتعلم قادًرا على إنجازه. .00

 استخدام جمل قصيرة واضحة ومحددة بدقة. .00

 استخدام أفعال قابلة للقياس.  .00

ًّوضع مخرجات تعلم قابلة للتحصيل كنتيجة ألنشطة التعلم.  .04

ًّ.(10-8)تجنب صياغة عدد كبير من مخرجات التعلم للبرنامج أكثر من  .02

 تجنب استخدام أكثر من فعل في املخرج الواحد. .06
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 استخدام توصيف املستويات في صياغة مخرجات التعلم على مستوى املؤهل: 48.1.4

ًّ:الضروريًّ املطلوب فمنصياغة مخرجات التعلم، وبهدف ضمان صياغتها باملستوى عند 

 عليه الدراسيةللمستوى الذي سيتم صياغة الوحدة  مجاالت التعلم التعرف على. 

 التي تليها وتسبقها، واعادة النظر فيها على أساٍس منتظم خالل عملية الصياغةمجاالت التعلم  التعرف على.ًّ

  ير ءات الروتينية وغاف، واإلجرًّالإلشرًّ ت حل املشةالت، والعمل املستقل، أو الخاضعابين مستويات اإلطار الوطني للمؤهالت كمهارًّتحديد الفروقات

ًّ.الروتينية

 والةفايةت امن حيث املعرفة واملهارًّ لمإظهار املتوقع تحقيقه من املتع.ًّ

 ضمان قابلية مخرجات التعلم للقياس أو اإلنجاز.ًّ

  واضح بين مخرجات التعلم وأساليب التقييمضمان وجود ربط.ًّ

  سية، ومخرجات تعلم البرنامج/ املؤهلرابط واضح بين مخرجات تعلم الوحدة الدرًّضمان وجود.ًّ

 .ًّاستخدام عدد معقول من مخرجات التعلم

  ًّاإلطار السعودي للمؤهالت. املستوى فيتحديد مستوى املؤهل ومستوى مخرجات التعلم حسب عمق

 ًّبقة مسمى املؤهل مع مستوى املؤهل، مثال: )درجة البكالوريوس على املستوى السابع(.التأكد من مطا

 املتعلم  نتحديد املعارف واملهارات والةفاءات املطلوبة في املؤهل حسب عمق املستوى املناسب باالسترشاد بجدول توصيف املستويات، مثال: )يتطلب م

 أن يكون لديه القدرة على إدارة تنفيذ الخطط املتفق عليها في سياق التخصص(.في املستوى السادس )مجال الةفاءة/ املمارسة( 

 صياغتها بصيغة املستقبل.ًّ

 م قادرًًّاستخدام األفعال النش ِّ
ّ
ملقدمة ثباتات والشواهد افي اإلليها إشارة في توصيف املستويات واإلًّواملحددة  على فعله اطة لوصف ما سيصبح املتعل

ًّلتسجيل وتسةين مؤهل.

  موصف ِّ
ّ
ًّ.التحصيل النهائي الذي سيحققه املتعل
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 م من إظهار تعلمهلًِّّتمةين املتع.ًّ

 ًّوجميع األطراف ذات العالقة من غير الخبراء.مين لاستخدام لغة واضحة، يسهل فهمها من قبل املتع

 لنشاط التعلم 
ً
ًّ.أن تكون قابلة للتحصيل باعتبارها نتيجة

 .ًّأن تكون قابلة للتقييم

ًّ

 :املؤهل ستوى املتحديد  48.5

ًّهناك طريقتين لتحديد مستوى املؤهل:

 :)املكون( تحديد مستوى املقرر  -أ

 االت الثالثة.جفي املتوصيف املستويات  باستخدامللمقرر صياغة مخرجات التعلم  .0

 استنادا على األفعال املحددة في توصيف املستويات.في املقرر تحديد مستوى كل مخرج  .0

ًّللمقررًّومن ثم تقدير املستوى العام  في املقررًّ معرفة متوسط مستوى املخرجات .0
ً
ستوى في املستوى الثالث يكون امل مخرجات التعلم إذا كانت أغلب . مثال

  للمؤهالت. السعوديهو املستوى الثالث على اإلطار  ملقررًّ النهائي

 مة. ومن ثم تقدير املستوى العام للمؤهل وصياغة مخرجات التعلم العا للمؤهلمعرفة متوسط مستوى املقررات  .4

ًّ

ًّ

ًّ

ًّ

 

 املقرر مراحل تحديد املستوى  (1)شكل 

صياغة مخرجات 

التعلم

تحديد مستوى كل 

مخرج

تقدير متوسط 

مستوى املخرجات

تحديد املستوى 

العام للمقرر 
(املكون )
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 :املؤهل )البرنامج(تحديد مستوى  -ب

 صياغة مخرجات التعلم للمؤهل ككل باستخدام توصيف املستويات في املجاالت الثالثة. .0

 تحديد مستوى كل مخرج للمؤهل استنادا على األفعال املحددة في توصيف املستويات. .0

ًّتقدير املستوى العام للمؤهل. معرفة متوسط مستوى املخرجات في املؤهل ومن ثم  .0
ً
كون ي السابعفي املستوى  مخرجات التعلم إذا كانت أغلب مثال

  للمؤهالت. السعوديعلى اإلطار  السابعهو املستوى للمؤهل  املستوى النهائي

 تحديد املقررات وصياغة مخرجات التعلم كل مقرر. .4

 

ًّ

ًّ

ًّ

 

 مراحل تحديد املستوى املؤهل (5)شكل 

 

ًّ

ًّ

ًّ

صياغة مخرجات 

التعلم

تحديد مستوى كل 

مخرج

تقدير متوسط 

مستوى املخرجات

تحديد املستوى 

العام للمؤهل 
(البرنامج)
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 األخطاء التي يجب على املؤسسات التعليمية والتدريبية تجنبها عند صياغة مخرجات التعلم: 48.5.4

 التعلم مخرج صياغة في فعل من أكثر استخدام  

 سقف قبل من املحددة التعلم مجاالت جميع التعلم مخرجات أال تغطي 

 (يفهم أي يعرف، أن) التفةير في الدنيا املهارات على التركيز 

 ( علم على كن بينة، على كن دراية، على كن افهم، اعرف،) مثل غامضة مصطلحات استخدام 

 (البرنامج) للمؤهل التعلم مخرجات صياغة عند األكاديمية أو املهنية باملعايير االسترشاد عدم 

 للمؤهل العام املستوىًّ مع للمؤهل التعلم مخرجات تتناسب أال 

 البرنامج وأهداف رسالة مع( البرنامج) للمؤهل التعلم مخرجات أال ترتبط  

 البرنامج تعلم مخرجات مع املقررات تعلم مخرجات يرتبط أن 

 ًّالفعل نفس استخدام في فراطاإل  

 واقعية ليست تعلم مخرجات صياغة 

 تحقيقها مدى قياس يمةن ال تعلم مخرجات صياغة 

ًّ

ًّ

ًّ
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 يعادلها في اإلطار السعودي للمؤهالت  الساعات الفعلية أو ما  49

 الساعات املعتمدة 49.4

وما تنص  هاباملعمول اللوائح أن تستوفي الجهات املصممة واملانحة للمؤهالت االشتراطات املحددة في السعودي للمؤهالت ؤهالت في اإلطار امليتطلب لتسجيل 

( وتاريخ 0/6/0402للدراسات العليا في الجامعات والصادرة عن مجلس التعليم العالي بالقرار رقم )لالئحة املوحدة عليها فيما يخص الساعات املعتمدة. مثل: 

وتاريخ  2224/ب/2رئيس مجلس التعليم العالي بالتوجيه البرقي الةريم رقم  –رئيس مجلس الوزراء  –هـــــ واملتوج بموافقة خادم الحرمين الشريفين 06/2/0402

س من الالئحة فيما يخص مدة الدراسة والحد األدنى لعدد الوحدات. كما يتطلب من مؤسسات التعليم دام بما ورد في الباب الساهـــ، وااللتز02/6/0402ًّ

ل للتسجي م املؤهالتوالتدريب التقيد باللوائح واألنظمة الصادرة من قبل الجهات املعنية في اململةة فيما يخص مدة الدراسة والحد األدنى للوحدات قبل تقدي

ويوضح الجدول التالي الحد األدنى للساعات املعتمدة والتي يتطلب من الجهات املصممة واملانحة للمؤهالت التقيد بها عند تصميم  والتسةين ضمن اإلطار.

ًّاملؤهالت: 

ًّ

 تحديد الساعات الفعلية أو ما يعادلها للمؤهل )البرنامج(  49.8

م إلنجاز مجموعة من مخرجات التعلم املطلوبة؛ لذا، اى ساعات التعلم االفترًّللمؤهالت عل السعوديلإلطار الفعلية تستند الساعات  ِّ
ّ
ضية التي يحتاج إليها املتعل

في االعتبار جميع أنواع أنشطة التعلم التي تساهم في إنجاز مخرجات التعلم  سية للمؤهل، مع األخذراضية للوحدات الدايجب تخصيص ساعات تعلم افترًّ

سسات التعليمية أو التدريبية بصياغة مخرجات التعلم وتحديد وسيلة القياس )التقييم( املناسبة على مستوى املؤهل )البرنامج(، يتطلب بعد قيام املؤًّ املطلوبة.

وقد  .يتطلب من املتعلم استثماره لتحقيق مخرج التعلم من املؤسسات والقائمين على عمليات تصميم ومراجعة وتطوير املؤهل )البرنامج( تحديد الوقت الذي

وتوفير إطار االنتقال والتقدم، ودعم  سية واملؤهالت،افي مقارنة عمق وحجم التعلم، واملساعدة على تصميم الوحدات الدرًّالفعلية ُيستفاد من عدد الساعات 

 . قطاعات التعليم والتدريباملختلفة، وفي مختلف التخصصات و/ أو في مختلف  املؤهالت بينمالءمة عدد الساعات 

ًّيعادلها: أو ماالوقت أو ما يعرف بالساعات الفعلية أو ما يعادلها على جميع أنشطة التعلم املتوقع من الطالب القيام به. ومن أمثلة الساعات الفعلية ويشتمل 

 (الوقت الذي يقضيه املتعلم في املحاضرات واملعامل )نظام الساعات في التعليم العاليًّ
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 التحضير للدروس الوقت الذي يتوقع أن يقضيه املتعلم في.ًّ

 الوقت الذي يتوقع أن يقضيه املتعلم للتحضير لالختبارات.ًّ

 الوقت الذي يتوقع أن يقضيه املتعلم في الدراسة الذاتية والبحث. ًّ

 الوقت الذي يتوقع أن يقضيه املتعلم في املةتبة. ًّ

 لها للتحضير املطلوب والوقت واالختبارات واملشاريع الذاتية والدراسة الواجبات 

 لوقت الذي يتوقع أن يستغرقه املتعلم في إعداد املشاريع والواجباتا. ًّ

 الوقت الذي يتوقع أن يستغرقه املتعلم خالل عملية تجهيز وإعداد العروض.ًّ

 الوقت الذي يتوقع أن يستغرقه املتعلم في العمل الجماعي. ًّ

 الوقت الذي يتوقع أن يستغرقه املتعلم في أنشطة خدمة املجتمع. ًّ

  الذي يتوقع أن يستغرقه املتعلم في التدريب امليداني والتدريب على رأس العملالوقت.  

ًّ

 وتستخدم الساعات الفعلية أو ما يعادلها في:  49.9

 تحديد حجم ومقدار ومدى تعقيد وعمق التعلم الذي تحصل عليه الفرد. ًّ

  املختلفةمقارنة حجم/ مقدار وعمق ومستوى مخرجات التعلم بين املؤهالت في القطاعات. ًّ

 أداة سهلة وموحدة لتقدير حجم التعلم وسهولة املقارنة.ًّ

 آلية موحدة تدعم عملية التقدم واالنتقال وااللتحاق بين القطاعات. ًّ

 تدعم اتفاقيات الربط واملواءمة بين الجهات املانحة للمؤهالت. ًّ

 دعم عملية املواءمة مع األطر اإلقليمية والدولية. ًّ

 مقدار التعلم في التدريب الوظيفييستخدم في احتساب حجم /. ًّ
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 أداة الحتساب مخرجات التعلم بشكل كمي.ًّ

 .
ً
ًّتدعم تطبيق آلية االعتراف بالتعلم السابق مستقبال

ًّ

  الفعليةلحد األدنى للساعات تقدير ل 49.1

الفعليةالساعات  مستويات اإلطار السعودي للمؤهالت مؤهالت التعليم العالي  

 املستوى العاشرًّالدكتوراه 
422 

0022 

 املستوى التاسعًّ املاجستير
962 

0262 

 962 املستوى الثامن الدبلوم العالي

 4222 املستوى السابع البكالوريوس 

 0422 املستوى السادس دبلوم 

 0022 املستوى الخامس الدبلوم مشارك

ًًّّ
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ًّ

 االلتحاق والتقدم واالنتقال  41

التفاق ق( عبر ايتم تحديد نقاط الدخول والخروج للمؤهل عند تصميم املؤهل من قبل الجهات املانحة للمؤهالت. ويتم تحديد نقاط الدخول )متطلبات االلتحا

لتعلم املطلوبة للحصول بين الجهات املانحة للمؤهالت ومزودي الخدمات التعليمية أو التدريبية. ويتم تحديد نقاط الخروج من خالل تحديد حجم/ مقدار ا

ًّعلى شهادة جزئية أو وثيقة رسمية تثبت ما أنجزه املتعلم. 

ًّ

 يحدد اإلطار السعودي للمؤهالت إرشادات للجهات املانحة للمؤهالت لتعزيز فرص املتعلمين في التقدم واالنتقال: 41.4

 .سجلة في اإلطار السعودي للمؤهالت
ُ
 أن يكون االنتقال بين املؤهالت امل

 حدد شهادات اإلنجاز الجزئي أو الةلي ما تم تحقيقه من مخرجات التعلم.يجب أن ت 

 .يجب أن تكون الساعات الفعلية أو ما يعادلها واضحة لكل مخرج 

 .يجب تحديد متطلبات الحد األدنى لاللتحاق )القبول( في املؤهل املزمع االنتقال إليه 

 )لتحديد فرص االلتحاق والتقدم واالنتقال. مقارنة املخرجات املحققة مع متطلبات االلتحاق )القبول 

 .)يجب أن تكون نقاط الخروج من املؤهل مرتبطة بمسارات مهنية )سوق العمل( أو مسارات تعلم )أكاديمية  

ًّ

 الربط واملواءمة بين املؤهالت  41.8

م الفرصة للمتعلمين في االلتحاق بمؤهالت  يعزز الربط واملواءمة بين املؤهالت عملية التقدم من مؤهل إلى آخر، ويتيح التنسيق بين املقررات
ّ
ومخرجات التعل

ًّفي مستويات أخرى. وتساعد اتفاقيات الربط واملواءمة بين الجهات املانحة.
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 أنواع اتفاقيات الربط واملواءمة بين املؤهالت 41.8.4

 ًّهي عبارة عن مؤهل يتضمن مؤهال آخر أو أكثر في مستوى أدنى ضمن مستو 
ً
يات اإلطار. وهذه املؤهالت تشكل مجموعة من املؤهالت املؤهالت املتوائمة كليا

 املترابطة واملتوائمة.

 ًّا هي عبارة عن مؤهل يتضمن بعض املقررات من مؤهل آخر. وينبغي أن يتاح للمتعلمين نقل اإلنجاز الجزئي من مؤ  هل آلخر ممااملؤهالت املتوائمة جزئي 

م وتعزيز مسارات
ّ
م املرنة. يؤدي إلى تكامل بين مخرجات التعل

ّ
 التعل

  م
ّ
فعلية واملحتوى الساعات الاالتفاقيات التي يتم بموجبها ربط ومواءمة مؤهلين مصممين بشكل منفصل عن بعضهما من حيث نوع املؤهل ومخرجات التعل

ب أو املؤهالت )في نفس قطاع التعليم والتدري أو ما يعادلها. وستتيح هذه االتفاقيات في تعزيز التقّدم املرن من مؤهل إلى آخر، أو من نقل اإلنجاز الجزئي بين

 بين القطاعات(.

ًّ

 إجراءات الربط واملواءمة بين املؤهالت 41.8.8

ممثلين  ءمة، يعقديتم صياغة اتفاقيات ربط ومواءمة املؤهالت من خالل الشراكة بين الجهات املانحة للمؤهالت. وعند التحضير لتوقيع اتفاقية الربط واملوا

ت الًّللمؤهالت اجتماعات بين الخبراء أو أعضاء هيئة التدريس أو غيرهم من املوظفين، ويأخذ املمثلين بعين االعتبار التشابه في أنواع املؤهمن كل جهة مانحة 

 لضمان تحويل الساعات الفعلية أو ما يعادلها بين املؤهالت.

ًّ

 مسؤوليات الجهات املانحة للمؤهالت 41.9

  االتفاقية.تحديد مسارات التقدم بين املؤهالت ضمن 

 .االتفاق على الساعات الفعلية أو ما يعادلها القابلة للتحويل بين املؤهالت 

 .تعريف املتعلمين بفرص تحويل الساعات الفعلية أو ما يعادلها وخيارات التقدم 

 ملستوى.وفي حالة وجود مجموعة من املؤهالت املترابطة البد أن يكون الربط واضًحا بين مؤهل ما ومؤهل أعلى منه في ا 
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 إرشادات لربط املؤهالت ومواءمتها في اإلطار السعودي للمؤهالت  41.1

 .أن تحتوي املؤهالت على ساعات فعلية أو ما يعادلها وتكون قابلة للمقارنة مع مخرجات التعلم التي يجري دراستها والنظر فيها 

  .أن تكون املقررات التي يراد تحويلها في نفس املستوى لتلك التي تم تحقيقها 

 .م تحقيقها
ّ
 أن تكون املقررات قابلة للمقارنة من حيث املعارف واملهارات والةفاءات والتي ينبغي على املتعل

  م للمقررات التي تمت مقارنتها مشتركة في املؤهلين املراد الربط
ّ
 واملواءمة بينهما.أن تكون مخرجات التعل

 .م متعادلة إلى حٍد كبير
ّ
 أن يدرك مزودو التعليم والتدريب وأصحاب العمل وخبراء التخصص أن مخرجات التعل

 .أن تكون آليات التقييم قابلة للمقارنة أو أن يكون املتعلمين قادرين على اجتياز كال التقييمين 

 

 التوضيح اإلرشادات

 : سهولة االنتقال4
م وآلية على الجهات 

ّ
املانحة للمؤهالت تشجيع التعامل مع حاالت انتقال ومعادلة املؤهالت بناًء على مخرجات التعل

مين. التقييم والساعات الفعلية أو ما يعادلها. وهذا الربط يجب أن ُيحدد مدته
ّ
 وإمكانية الدخول وااللتحاق للمتعل

: مبدأ التمركز حول 8

م
ّ
 املتعل

مين بشأن تحويل الساعات على الجهات املانحة للمؤهالت 
ّ
م حيث يعد التواصل مع املتعل

ّ
أن يكون تركيزها على املتعل

ًّالفعلية أو ما يعادلها والتقدم مسؤولية الجهة املانحة للمؤهالت. 

م املحققة إذا أثبتوًّ
ّ
م والتقييم الخاص بمخرجات التعل

ّ
مون إلعادة التعل

ّ
ها، وال ا بالفعل تحقيقهم ليجب أال يضطر املتعل

 يتم االعتراف بأي تحصيل سابق ما لم يقدم املتعلمون شواهد كافية تمةنهم من دعم عملية االنتقال.

 : النزاهة9
يجب أن تتوافق اتفاقيات تحويل الساعات الفعلية أو ما يعادلها مع حق الجهات املانحة للمؤهالت في تحديد طريقة 

م وطرق التقييم. ويجب أن تتحمل الجهة املانحة تصميم املؤهل ومراجعته وًّ
ّ
منح شهاداته، ويشمل ذلك مخرجات التعل
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للمؤهالت املسؤولية الكاملة لجودة املؤهالت وتوفير البيانات واملعلومات الصحيحة. وتعتبر الثقة بين الجهات املانحة 

 للمؤهالت أساسية لضمان التعاون الفعال وتعزيز مسارات التعلم املرنة.

 : سهولة املقارنة1

م للمقارنة شفافة. إن مطابقة املستويات 
ّ
يجب أن تكون معايير وعملية الحةم والتحقق من قابلية مخرجات التعل

م وآليات التقييم مهمة في عملية ربط ومواءمة املؤهالت. ويمةن أن يساعد توصيف املستويات في اإلطار 
ّ
ومخرجات التعل

 نحة للمؤهالت ومقدمي املؤهالت في عملية املقارنة.السعودي للمؤهالت الجهات املا

 : املساواة في التعامل 5
القدرة وااللتزام على التواصل بشفافية وتقديم املقترحات البناءة وتجنب إمالء الشروط وتقديم املبررات في حال ال 

 الشواهد واإلثباتات. يمةن ربط ومواءمة املؤهالت، ويجب تبرير رفض االعتراف بحجج واضحة وباالستناد إلى

 : العدالة والشمولية8

مين الحق في تقدير 
ّ
يجب ضمان العدالة والشمولية في الوصول للفرص التعليمية واملهنية. ويجب أن يكون لدى املتعل

 تحصيلهم السابق واالعتراف به. 

مين من مختلف 
ّ
 القطاعات والخلفيات التعليمية، وينبغييجب أال يتم تمييز إجراءات ربط ومواءمة املؤهالت بين املتعل

م وإمكانية املقارنة هي العامل الرئيس.
ّ
 أن تكون مخرجات التعل

 : الشفافية7

يجب على الجهات املانحة للمؤهالت نشر املتطلبات اإلجرائية وأن تكون على استعداد لشرح كيفية معالجة طلبات تحويل 

الساعات الفعلية أو ما يعادلها )أو التقدم( عندما تكون اتفاقية ربط ومواءمة املؤهل موضع خالف. ويجب أن يتوفر آلية 

مين.
ّ
ًّ واجراءات للتظلم وتكون واضحة للمتعل

 : بنية املؤهالت2

صمم بنية املؤهالت املسجلة بالربط األفقي )االنتقال( والعمودي )التقدم( والقطري )التقدم بين القطاعات 
ُ
يجب أن ت

م. 
ّ
ًّوالتخصصات( لزيادة مرونة مسارات التعل

ا يعادلها أو مسارات ومن املستحسن لعملية ربط ومواءمة املؤهل أن يتم مراعاة إمكانيات تحويل الساعات الفعلية أو م

التقدم أثناء مرحلة تصميم املؤهل. وينبغي على الجهات املانحة للمؤهالت مشاركة أصحاب املصلحة عند تصميم 

 املؤهالت، ومراعاة إمكانية مقارنة املؤهالت املسجلة في اإلطار السعودي للمؤهالت.
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: معلومات ما قبل 3

 االلتحاق

مين عن مسارات التقدم وفرص تحويل الساعات الفعلية أو ما يعادلها املتاحة  قبل االلتحاق باملؤهل، يجب إبالغ
ّ
املتعل

ومتطلبات املؤهل. ويجب أن تلتزم الجهات املانحة للمؤهالت بتقديم معلومات محدثة وموثوقة وبشكل دوري حول 

 مين.سياسات وإجراءات تحويل الساعات الفعلية أو ما يعادلها بما في ذلك حق التظلم للمتعل
 

 تصميم املؤهالت  45

ول والتي تتولى مسؤولية مراجعة املؤهالت وتطويرها وعمليات التقييم ومتطلبات القبالتعليمية والتدريبية تسند مهمة تصميم املؤهالت وتطويرها للجهات املانحة 

ن األخذ بعيوالتقدم وااللتحاق وتحديد الساعات الفعلية أو ما يعادلها وصياغة مخرجات التعلم باستخدام توصيف املستويات ومنح الشهادات. من املهم 

ًّسوق العمل واملتعلمين وغيرها من االحتياجات.  ومرتبطة باحتياجاتؤهل بحيث تكون واضحة االعتبار مبررات وأهداف تصميم وتطوير وطرح امل

 

 املؤهالت تصميم متطلبات 45.4

 مثل: الشركات التخصص وممثلين من سوق العمل مجال وجود لجنة مختصة بعمليات التصميم واملراجعة تضم أعضاء من خبراء فيُيقترح تصميم املؤهالت ل

 إعادة أو (تصميم فيدور مهم  أيًضا اإلدارية أو التنظيمية للجهات أن كما .املؤهالت تصميمب يتعلق فيما العمل سوقًّ حولًّ شاملة رؤية لتوفير لهيئات املهنيةوا

ًّ على االشتراطات واملتطلبات التالية: اإلطار السعودي للمؤهالت فيومن املهم أن تشتمل املؤهالت املزمع تسجيلها وتسةينها  املؤهالت) تصميم

 

 واللوائح واألنظمة املعمول بها في اململةة. التنظيميةالجهات  متطلبات مع التوافق  

 االحتياجات من غيرها أو العمل، سوقًّ أو املتعلمين، باحتياجات ترتبط أسباب إلى استناًدا املؤهالت تطوير أو تصميم. 

 املهنية املعايير (ةعالق ذات وطنية معايير أي مع يتوافق بما املؤهالت تطوير.) 

 قدم واالنتقال ونقاط الدخول والخروج.التوًّ االلتحاق متطلبات توضيح 

  التعلم للمؤهل وللمقررات حسب توصيف املستويات. مخرجات تحديد 
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 التعلم. مخرجات مع تتناسب كافيةوأنشطة تعليمية  تدريس بأساليب الدراسية الوحدات ترتبط أن يجب 

 للمؤهل املطلوبة التعلم مخرجات ربط خاللها من يتم التي الطريقة توضح وأن للغرض، مالئمة بتقييمات املحددة التعلم مخرجات تغطية تضمن أن الجهة على 

  .البرنامج أو

  ومقرراته. املؤهلحجم  تناسب التيتحديد مستوى املؤهل وتحديد الساعات الفعلية 

 لم.التع مخرجاتلجميع  تقييم وضع آليات 

ًّ

 :املستوى  تحديد 45.8

ا بتحديد املستوى والساعات املعتمدة، واملوافقة بشكل عام تبدأللمؤهالت  السعودياملؤهالت في اإلطار  أهم ركائز تصميم يد املستوى تحد. ويتم عليها داخلي 

 عمليات اإلطار السعودي للمؤهالتلجنة . تقوم على التقديريعتمد وًّ املكونة للمؤهل بشكل عامالدراسية  املكوناتمن  مكونًّللمؤهل لكل  الفعليةوالساعات 

االسترشاد ب دراسيةاملطلوبة، والتقييم املرتبط بكل وحدة  بمقارنة مخرجات التعلم الدراسيةملؤهل ووحداته اح مستوى رااقتب والتي تم تشةيلها داخل الجهة

 تحديدلجنة الويجب على  .املؤهالت؛ الالزمة إلنجاز مخرجات التع لم املطلوبة لوحدات يةالفعلالساعات  اقتراح. واللجنة مسئولة أيًضا عن بمجاالت التعلم

ًّللمؤهل.  ستحدد املستوى العام حيث أنهاالتي يتألف منها املؤهل؛  الدراسيةمن الوحدات  كلمستوى 

ًّ

 :هي كالتالياملستوى  محددات تحديد 45.8.4

 مدى صعوبة وعمق املعرفة والفهم.ًّ

  واإلبداعدرجة االستقاللية.ًّ

 مدى تطور وتقدم التطبيق واملمارسة.ًّ

 الدور الذي يتم القيام به فيما يتعلق باآلخرين في تنفيذ املهام. 

 .الفئة املستهدفة للمؤهل 
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 .أهمية وثقل كل من وحدات املؤهل 

 .مسارات التقدم واملستوى املطلوب لاللتحاق باملؤهل 

ًّ

 :لتحديد املستوى النهائي للمؤهل، ومنها التاليةرق طال باستخدام أحد تحديد املستوى النهائي للمؤهل 45.8.8

 ًّذاته باملستوىًّ الدراسيةن جميع وحدات املؤهل ذج بسيط ُيستخدم عند التأكد من أالنموذج املتساوي العناصر: وهو نمو. 

   تألف يمعين. على سبيل املثال، إذا كان املؤهل  على مستوىًّ الدراسيةالنموذج النسبي: نموذج ُيحدد مستوى املؤهل بشكل عام؛ استناًدا إلى نسبة الوحدات

، 6للمؤهالت، فإن املستوى النهائي للمؤهل هو املستوى  السعوديفي اإلطار  6املستوى  منها على خمسة، 2منها على املستوى  ثالثةوحدات؛  ثمانية من

 سية عند ذلك املستوى.راالد بتسجيل غالبية الوحدات

ًّ

 التقييم 45.8.9

 بمخرجات التعلم؛ مما يجعل الغرض من من خالل  ملخرجات التعلم نجاز املتعلمينوإثبات إيجب تصميم أنشطة التقييم لضمان 
ً
ربط التقييم مباشرة

ا حتى بالنسبة
ً
مين التقييم واضًحا وشفاف ِّ

ّ
م قد أنجز ان املويشمل التقييم جمع وقياس وتحليل األدلة والحةم عليها؛ من أجل البت فيما إذا ك. إلى املتعل ِّ

ّ
تعل

ًّ. مسبًقا أم ال مخرجات التعلم املحددة

ًّ:والتي قد تتضمن على سبيل املثال ال الحصر املستخدمة في التقييم األدوات والوسائل أمثلة

  حالةدراسة. 

  تحريريةاختبارات. 

 األداء أثناء التمارين العملية مراقبة. 

  األداء أثناء العملمراقبة. 

 لعب األدوار. 
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  تقديمية، أو عمليات بصرية، أو سمعية، أو شفهيةعروض. 

 تقارير، مقترحات للعمل، مقاالت متخصصة. 

 أسئلة ذات إجابات قصيرة.ًّ

مه الوحدة ًّؤهل. اسية أو املرًّالد ويجب أن تكون عملية التقييم مالئمة للغرض ودقيقة ومنصفة، كما يجب أن تتم مقارنتها بمستوى ونوع التعلم الذي تقّدِّ
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 تسجيل وإدراج الجهات املانحة  نموذج 48

 معلومات عامة 48.4

 عن الجهة املقدمة للطلب القسم األول: معلومات عامة

 معلومات الجهة املتقدمة بطلب التسجيل

 اسم الجهة املانحة باللغة العربية 

ًّاسم الجهة املانحة باللغة اإلنجليزية 

جهة حكومية             

القرار السامي/قرار مجلس الوزراء الرقم.............التاريخ ....................   

جهة أهلية             

رقم الرخصة .......... التاريخ ................. الجهة الصادرة للرخصة ........................   

................تاريخ نهاية الرخصة ........................................  

أخرى الرجاء التحديد            

......................................................................................... 

ًّالحالة التنظيمية للجهة

ًّ

ًّ

ًّ

ًّ

 تاريخ تقديم الطلب 

 املوقع اإللةتروني للجهة 

 ص. ب:               

 الرمز البريدي:  

 املدينة: 

ًّالعنوان 

ًّمةة املةرمة ًّالرياض ًّاملنطقة اإلدارية
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ًّالقصيم

ًّعسير 

ًّحائل

ًّجازان 

ًّالباحة

ًّ

ًّاملدينة املنورة

ًّاملنطقة الشرقية

ًّتبوك

ًّالحدود الشمالية

ًّنجران

ًّالجوف

اسم الشخص املسؤول عن عمليات اإلطار  

 بداخل الجهة

 املنصب 

ًّالقسم/ اإلدارة 

 اإللةترونيالبريد  

 رقم الهاتف  

 رقم الجوال 

ًّرقم الفاكس 

 مالحظات )أي معلومات إضافية( 
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 القسم الثاني: معلومات اإلفصاح وااللتزام

 تؤكد الجهة املتقدمة بطلب التسجيل كجهة مانحة بما يلي: نعم ال 

 . توفر جميع الشواهد والبراهين واإلثباتات ذات الصلة بتحقيق املعايير  0  

ًّ. صحة ودقة ومالئمة جميع البيانات املقدمة 0  

ًّ. املوافقة على توفير جميع معلومات املتعلمين املرتبطة باملؤهالت )بعد تسجيلها( في اإلطار السعودي للمؤهالت 0  

للمؤهالت خالل فترة التسجيل عن أي سبب قد يؤثر على صالحية تسجيل الجهة أو  السعوديبالغ اإلطار إ. املوافقة على 4  

ًّأي تعديالت أجريت على الجهة أو املؤهل الذي تم تسجيله

ًّأ. هل املؤسسة معتمدة اعتماد مؤسس ي )من مؤسسة اعتماد محلية أو دولية(؟ .2  

ًّصورة من قرار االعتمادرفاق إوًّ، الرجاء تزويدنا باسم الجهة املعتمدة ورقم قرار االعتماد . ب. إذا كانت إجابة السؤال السابق نعم2

ًّتاريخ االعتماد من ............  إلى ..............

 )مدة الصالحية(

ًّ ًّاسم جهة االعتماد

ًّالرجاء إرفاق تقرير االعتماد 

 

 )إن وجد(معلومات مزودي خدمة التعليم أو التدريب القسم الثالث: 

ؤهالت، ه املفي حال كانت الجهة املتقدمة بطلب التسجيل كجهة مانحة تقوم فقط بتصميم املؤهالت، ويوجد جهة أو جهات أخرى تقوم بعملية طرح وتقديم هذ

ًّالرجاء تعبئة املعلومات التالية: 

التدريبيةاسم الجهة أو الجهات التي تقوم بعملية طرح وتقديم البرامج التعليمية أو   

0 .  

 0.  

ًّاسم الجهة أو الجهات )إن وجد(
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ًّ

 : معلومات املؤهالت الرابعالقسم 

ًّتقديم نبذة عن املؤهالت التي تقوم الجهة املتقدمة بطلب التسجيل بتصميمها أو تطويرها

 املؤهالت التابعة للجهة

 العدد الةلي للمؤهالت التابعة للجهة  

ًّخالل عام من تقديم طلب التسجيل كجهة مانحةعدد املؤهالت املتوقع تسجيلها  

  الرجاء كتابة معلومات املؤهالت املتوقع تسجيلها خالل عام من تقديم الطلب

ًّيمةن زيادة الخانات حسب االحتياج

 مسمى املؤهل  املستوى املتوقع التسجيل عليه 

ًّاملستوى املتوقع التسجيل عليه  ًّمسمى املؤهل 

ًّالتسجيل عليهاملستوى املتوقع   ًّمسمى املؤهل 

ًّاملستوى املتوقع التسجيل عليه  ًّمسمى املؤهل 
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 معايير تسجيل وإدراج الجهات املانحة للمؤهالت 48.8

 ثبات التي قامت الجهة بإرفاقه معإلاملتقدمة بطلب التسجيل حالة استيفاء املعايير واملحكات مع أهمية اإلشارة إلى اسم الشاهد أو اتحدد الجهة 

ًّ.ثباتاإلكثر من صفحة في الشاهد أو طلب التسجيل، مع مراعاة توضيح رقم الصفحة في الشاهد أو الوثيقة في حال وجود أ

ًّ

 السعودي للمؤهالت  : عمليات اإلطار 4املعيار 

 .أن يكون لدى الجهة آلية إدارية ومالية تضمن تطبيق عمليات اإلطار السعودي للمؤهالت

 : عمليات اإلطار السعودي للمؤهالت 4املعيار 

ًّ# الصفحة ًّ# املرفق
ًّثباتاتإلالشواهد وا ًّحالة االستيفاء ًّاملحكات

ًّغير مستوٍفًّ اسم املرفق  مستوٍفًّ

املسؤولين عن اإلشراف على العمليات  تحدد الجهة 0.0     

 واملهام الخاصة باإلطار السعودي للمؤهالت.

أن يكون لدى الجهة سياسات وإجراءات لتنفيذ مهام  0.0     

 عمليات اإلطار السعودي للمؤهالت.

تعريف باألدوار واملسؤوليات املتعلقة بعمليات اإلطار  0.0     

ًّالسعودي للمؤهالت.

    

 

أن يكون لدى الجهة شخص )ضابط اتصال( معني  4.0 

ًّبالقيام بعمليات اإلطار السعودي للمؤهالت.

أن يكون لدى الجهة موظفين مؤهلين للقيام بعمليات اإلطار 

ًّالسعودي للمؤهالت.
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أن يكون لدى الجهة إجراءات مناسبة لإلشراف على  2.0     

اسب نمزودي خدمة التعليم والتدريب املرتبطين بها بما يت

ًّمع معايير اإلطار السعودي للمؤهالت. 

أن يكون لدى الجهة موارد كافية تضمن استدامة مالية  6.0     

ًّإلنجاز األنشطة املتعلقة باإلطار السعودي للمؤهالت.

 

 : نظم معلومات املؤهالت8املعيار 

ًّاملتعلقة باملؤهالت واملتعلمين.أن يكون لدى الجهة آليات لجمع وترتيب وحفظ وتأمين املعلومات والبيانات 

 : نظم معلومات املؤهالت8املعيار 

ًّ# الصفحة ًّ# املرفق
ًّالشواهد واإلثباتات  املحكات حالة االستيفاء

ًّاسم املرفق ًّغير مستوٍفًّ ًّمستوٍفًّ

لدى الجهة آلية لجمع وترتيب وتوثيق املعلومات  0.0     

 امل.بيانات شوالبيانات املتعلقة باملؤهالت في نظام قواعد 
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أن يكون لدى الجهة آلية لجمع وترتيب البيانات  0.0     

واملعلومات املتعلقة بإدارة املتعلّمين املسجلين في نظام 

 قواعد البيانات.

أن يكون لدى الجهة آلية لجمع وترتيب البيانات  0.0     

 واملعلومات املتعلقة بمزودي خدمة التعليم والتدريب

وجود نظام آمن وموثوق من أجل جمع وترتيب ضمان  4.0     

ًّوحفظ البيانات واملعلومات.

 

 : تصميم املؤهل9املعيار 

 ملعايير اإلطار السعودي للمؤهالت.
ً
ًّأن يكون لدى الجهة آلية لتصميم املؤهالت وفقا

 : تصميم املؤهل9املعيار 

ًّ# الصفحة ًّ# املرفق
ًّالشواهد واإلثباتات  املحكات حالة االستيفاء

ًّاسم املرفق ًّغير مستوٍفًّ ًّمستوٍفًّ

 لدى الجهة آلية لتحديد أهداف املؤهالت. 0.0     

لدى الجهة إجراءات معتمدة الحتساب الساعات  0.0     

 الفعلية أو ما يعادلها للمؤهالت.

أن يكون لدى الجهة آلية لصياغة وتحديد مخرجات  0.0     

 التعلم وآليات التقييم.
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 آلية التقييم التي تضمن تحقيق مخرجات التعلم.تحديد  4.0     

تحديد آليات االشراف على مزودي الخمة فيما يخص  2.0     

 التقييم.

لدى الجهة آلية التقدم واالنتقال بين املسارات املختلفة  6.0     

 للمؤهالت.

 : مراجعة وتطوير املؤهالت1املعيار 

 ملعايير اإلطار السعودي للمؤهالًّأن يكون لدى الجهة آلية ملراجعة وتطوير 
ً
 .تاملؤهالت وفقا

 : مراجعة وتطوير املؤهالت1املعيار 

ًّ# الصفحة ًّ# املرفق
ًّالشواهد واإلثباتات  املحكات حالة االستيفاء

ًّاسم املرفق ًّغير مستوٍفًّ ًّمستوٍفًّ

لدى الجهة إجراءات واضحة يمةن تطبيقها ملراجعة  0.4     

 وتطوير املؤهالت.

 

 : إصدار الشهادات وتوثيقها5املعيار 

ًّا. ا أو جزئيًًّأن يكون لدى الجهة آلية إصدار وتوثيق املؤهالت املنجزة كليًًّ

 : إصدار الشهادات وتوثيقها5املعيار 

ًّ# الصفحة ًّ# املرفق
ًّالشواهد واإلثباتات  املحكات حالة االستيفاء

ًّاسم املرفق ًّغير مستوٍفًّ ًّمستوٍفًّ
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 إجراءات واضحة إلصدار وتوثيق الشهادات.لدى الجهة  0.2     

 تحتوي الشهادة على جميع املعلومات املتعلقة باملؤهل. 0.2     

لدى الجهة إجراءات إلصدار الوثائق الخاصة باإلنجاز  0.2     

 الجزئي.

لدى الجهة اجراءات وسياسات مناسبة إلصدار  4.2     

ْحَتَمل وقوعها. 
ُ
 الشهادات تمنع الغش واألخطاء امل

 

 : املمارسات الخاطئة8املعيار 

ًّوتقديم وتقييم ومنح الشهادات. أن يكون لدى الجهة آلية تحد وتعالج من املمارسات الخاطئة فيما يخص تصميم

 : املمارسات الخاطئة8املعيار 

ًّالصفحة#ًّ ًّ# املرفق
ًّالشواهد واإلثباتات  املحكات حالة االستيفاء

ًّاسم املرفق ًّغير مستوٍفًّ ًّمستوٍفًّ

لدى الجهة سياسات وإجراءات للحد من ومعالجة  0.6     

 املمارسات الخاطئة والتحقق منها.

أن يكون لدى الجهة السياسات واإلجراءات لتحديد  0.6     

 ومراقبة ومعالجة تضارب املصالح. 
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لدى الجهة آلية رقابية على املمارسات الخاطئة ملزودي  0.6     

 التعليم والتدريب ذوي العالقة. 

 

 : التظلم7املعيار 

 أن يكون لدى الجهة آلية وسياسات وإجراءات واضحة يستطيع من خاللها األفراد ومزودي الخدمة تقديم مالحظاهتهم أو اعتراضاهتهم فيما يتعلق

 باملؤهل. 

 : التظلم7املعيار 

ًّ# الصفحة ًّ# املرفق
ًّالشواهد واإلثباتات  املحكات حالة االستيفاء

ًّاسم املرفق ًّغير مستوٍفًّ ًّمستوٍفًّ

أن يكون لدى الجهة إجراءات للتظلم توضح آلية اتخاذ  0.2     

القرارات املتعلقة بطلبات التظلم الخاصة باملؤهالت أو 

  مزودي الخدمة.
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 نموذج التقييم الذاتي للتعرف على مدى استيفاء معايير ومحكات تسجيل وإدراج الجهات املانحة  48.9

استرشادي ملساعدة الجهات واملؤسسات التعليمية في التعرف على مدى استيفائهم ملعايير ومحكات تسجيل طور اإلطار السعودي للمؤهالت نموذج 

ًّوإدراج الجهات املانحة للمؤهالت قبل تقديم طلب التسجيل لإلطار ولجان وفرق املراجعة التخصصية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحالة العناصر

ًّوتصميم ومراجعة املؤهالتاألساس القانوني )الحالة التنظيمية( ملزاولة عملية بناء 
ًّال ينطبقًّالًّنعم

 لدينا مرسوم ملكي أو قرار من مجلس الوزراء بمزاولة عملية بناء وتصميم ومراجعة املؤهالت .0
   

 لدينا ترخيص صادر من قبل وزارة التعليم يخولنا للقيام بعملية بناء وتصميم املؤهالت  .0
   

للتدريب التقني واملنهي يخولنا للقيام بعملية بناء لدينا ترخيص صادر من قبل املؤسسة العامة  .0

ًّوتصميم املؤهالت

   

لدينا رخصة أو ترخيص صادر من قبل أحد الجهات املعنية في اململةة للقيام بعملية بناء  .4

ًّوتصميم املؤهالت، يرجى تحديد اسم الجهة ...........................................................

ًّ  
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ا متوفر معايير ومحكات تسجيل وإدراج الجهات املانحة للمؤهالت  توفراملغير  متوفر جزئيا

  للمؤهالت  السعوديإلطار اعمليات املعيار األول: 

عنى فريق/لجنة داخلية لدينا 0ًّ
ُ
يل ومتطلبات التسج بإدارة عمليات وشؤونت

 في اإلطار السعودي للمؤهالت

   

تحديد تم اللجنة وًّ/إداري بتشةيل عناصر هذا الفريقتم إصدار قرار 0ًّ

 واجباهتهم ومسؤولياهتهم 

   

   ًّتم ربط الفريق/اللجنة ضمن الهيكل التنظيمي لدينا0ًّ

اللجنة لدينا بمراجعة طلبات التسجيل والتأكد من استيفاء /يعمل الفريق4ًّ

 معايير اإلطار

   

اللجنة للمهام /على تنفيذ الفريق جراءات وآليات لإلشرافلدينا إ2ًّ

 املناطة بهمواملسؤوليات 

   

لدينا ضابط اتصال يقوم بالتواصل والتنسيق بيننا وبين فريق اإلطار بهيئة 6ًّ

 تقويم التعليم

   

يعمل أعضاء الفريق/اللجنة بالتعريف بعمليات ومعايير اإلطار ونشر 2ًّ

 الثقافة

   

على مقدمي خدمات التعليم أو التدريب لدينا آليات وإجراءات لإلشراف 2ًّ

 املرتبطين بنا

   

لدينا القدرات واإلمكانيات املالية الالزمة لتصميم وتطوير املؤهالت وفًقا 9ًّ

 ملعايير اإلطار وتسجيلها في اإلطار
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تم تحديد وإقرار ميزانية إلدارة شؤون عمليات تسجيل الجهة ومؤهالتنا 02ًّ

 ضمن اإلطار

   

    0202خطة وميزانية معتمدة لعمليات التسجيل خالل السنة املالية لدينا 00ًّ

 ًّاملعيار الثاني: نظم معلومات املؤهالت

لدينا نظام تقني لجمع وترتيب وتوثيق املعلومات والبيانات املتعلقة 00ًّ

 باملؤهالت

   

    لدينا إجراءات وآليات لحفظ بيانات املؤهالت وبيانات املتعلمين/املتدربين00ًّ

لدينا القدرة في استرجاع بيانات املتعلمين/املتدربين آلًيا بناًء على رقم 04ًّ

 السجل املدني للمتعلم/املتدرب

   

لدينا القدرة في جمع وترتيب وإدارة قواعد بيانات املتعلمين/املتدربين 02ًّ

 وسجالهتهم األكاديمية

   

واملعلومات الخاصة يتم اتباع أقص ى درجات الحماية وسرية البيانات 06ًّ

ًّباملتعلمين/املتدربين

   

لدينا سياسات وإجراءات محددة لحماية سرية بيانات املتعلمين/املتدربين 02ًّ

ًّوسجالهتهم األكاديمية

   

سياسات وإجراءات الستخدام األنظمة واآلليات التقنية محددة فيها  لدينا02ًّ

ًّالصالحيات 

   

لدينا أدلة إرشادية توضح طريقة استخدام خصائص األنظمة التقنية 09ًّ

ًّاملتعلقة باملؤهالت 

   

 واآلليات األنظمة خصائص استخدام طريقة توضح إرشادية أدلة لدينا02ًّ

ًّاملتدربين/باملتعلمين الخاصة التقنية
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لدينا بيانات إلةترونية بالخريجين الذين تخرجوا من قبلنا أو عبر مزودي 00ًّ

ًّالتعليم/التدريب التابعين لنا 

   

 ًّاملعيار الثالث: تصميم املؤهل 

لدينا آليات وإجراءات معتمدة على مستوى الجهة لتحديد الهدف من طرح 00ًّ

ًّاملؤهل

   

املصلحة وأرباب العمل في نتبع إجراءات محددة لضمان مشاركة أصحاب 00ًّ

ًّعملية تصميم ومراجعة املؤهل

   

نتبع إجراءات وآليات لضمان توافق مؤهالتنا مع االحتياجات التنموية 04ًّ

ًّواحتياجات سوق العمل

   

نتبع إجراءات معتمدة لتقدير الوقت الذي يتطلب من املتعلم/املتدرب 02ًّ

ًّااللتزام به لتحقيق مخرجات التعلم

   

الوقت املطلوب االلتزام به من قبل  لتقدير معتمدة إجراءات نتبع06ًّ

ًّاملتعلم/املتدرب لتحقيق مكونات املؤهل

   

لدينا إجراءات وآليات معتمدة على مستوى الجهة لصياغة وتحديد 02ًّ

ًّمخرجات التعلم 

   

لتقييم  الجهة مستوىًّ على معتمدة وآليات لدينا سياسات وإجراءات02ًّ

ًّالتعلم مخرجات

   

لدينا سياسات وإجراءات لإلشراف على عملية تقييم مخرجات التعلم 09ًّ

ًّللمؤهل ومكوناته

   

 التدريب/على مزودي خدمات التعليم لإلشراف وإجراءات سياسات لدينا02ًّ

ًّ لنا فيما يخص التقييم التابعين
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 املعيار الرابع: مراجعة وتطوير املؤهالت

معتمدة على مستوى الجهة ملراجعة لدينا سياسات وإجراءات وآليات 00ًّ

ًّوتطوير املؤهالت

   

نتبع إجراءات التقويم الذاتي )التحسين( املستمر خالل عملية مراجعة 00ًّ

ًّوتطوير املؤهالت 

   

يتم االستفادة من التغذية الراجعة من قبل املتعلمين عند مراجعة وتطوير 00ًّ

ًّاملؤهالت 

   

الراجعة من قبل أصحاب املصلحة وجهات يتم االستفادة من التغذية 04ًّ

ًّالعمل عند مراجعة وتطوير املؤهالت

   

 مراجعة من قبل الخريجين عند الراجعة التغذية من االستفادة يتم02ًّ

ًّاملؤهالت وتطوير

   

 املعيار الخامس: إصدار الشهادات وتوثيقها

إلصدار لدينا سياسات وإجراءات وآليات معتمدة على مستوى الجهة 06ًّ

ًّوتوثيق شهادات املتعلمين/املتدربين

   

لدينا نظام إلصدار الشهادات ويمةن إضافة متطلبات اإلطار )رمز 02ًّ

ًّالتسجيل، مستوى املؤهل( في النظام 

   

لدينا القدرة على تعديل مسمى الشهادات بما يتوافق مع متطلبات اإلطار 02ًّ

ًّ)الدرجة/حرف الجر/التخصص(

   

سياسات وإجراءات معتمدة على مستوى الجهة لتوثيق اإلنجاز لدينا 09ًّ

ًّالجزئي للمتعلمين/املتدربين
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لدينا سياسات وإجراءات للوقاية من األخطاء/االحتيال املحتملة عند 42ًّ

ًّإصدار أو إعادة إصدار الشهادات

   

 املعيار السادس: املمارسات الخاطئة

للحد من املمارسات  الجهة مستوىًّ على معتمدة وإجراءات سياسات لدينا40ًّ

ًّاإلدارية واملالية الخاطئة

   

   ًّللتحقق من املمارسات الخاطئة إن وجدت  معتمدة إجراءات لدينا40ًّ

ملراقبة ومعالجة تضارب املصالح فيما  معتمدة وإجراءات سياسات لدينا40ًّ

ًّيخص تصميم ومراجعة املؤهل

   

ملراقبة ومعالجة تضارب املصالح فيما  معتمدة وإجراءات سياسات لدينا44ًّ

ًّيخص تقييم املؤهل ومكوناته

   

ملراقبة ومعالجة تضارب املصالح فيما  معتمدة وإجراءات سياسات لدينا42ًّ

ًّيخص إصدار ومنح الشهادات

   

لدينا سياسات وإجراءات رقابية على مزودي التعليم والتدريب التابعين لنا 46ًّ

ًّللحد من املمارسات الخاطئة 
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ًّ

 

 

 

 

 

ًّ

ًّ

ًّ

ًّ

ًّ

ًّ

ًّ

ًّ

ًّ

 للمؤهالت املانحة للمؤهالت في اإلطار السعودياملجاالت التي تحتاج الجهة )املؤسسة( العمل عليها خالل الفترة املقبلة الستيفاء وتحقيق معايير تسجيل وإدراج الجهات 

 

 

 والتطوير التحسين فرص
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 نموذج تسجيل وتسكين املؤهالت في اإلطار السعودي للمؤهالت  47

 معلومات عامة 47.4

 معلومات الجهة املانحةسم األول: الق

 معلومات الجهة املانحة

ًّاسم الجهة املانحة باللغة العربية  

ًّاسم الجهة املانحة باللغة اإلنجليزية   

ًّتاريخ تسجيل وإدراج الجهة املانحة 

ًّسقفرمز الجهة املانحة للمؤهالت في  )يعبأ من قبل النظام االلةتروني( 

ًّاملوقع اإللةتروني للجهة 

 ص. ب:               

 الرمز البريدي:  

 املدينة: 

 العنوان 

ًّمةة املةرمة

ًّالقصيم

ًّعسير 

ًّحائل

ًّجازان 

ًّالباحة

ًّالرياض

ًّاملدينة املنورة

ًّاملنطقة الشرقية

ًّتبوك

ًّالحدود الشمالية

ًّنجران

ًّاملنطقة اإلدارية
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 القسم الثاني: معلومات اإلفصاح وااللتزام 

نعم  ال   تؤكد الجهة املتقدمة بطلب التسجيل للمؤهل بما يلي: 

 من قبل الجهة 0  
ً
 املانحة، أو لدى الجهة اإلذن من قبل مالك حقوق املؤهل. يعد املؤهل صادرا

ًّالشواهد والبراهين املتعلقة باملعاييراألدلة . املوافقة على توفير جميع 0  

ًّ. صحة ودقة ومالئمة جميع البيانات املقدمة 0  

ًّلمؤهالت ل السعودي. املوافقة على توفير جميع معلومات املتعلمين املرتبطة باملؤهالت )بعد تسجيلها( في اإلطار 4  

. املوافقة على إبالغ اإلطار السعودي للمؤهالت خالل فترة التسجيل عن أي سبب قد يؤثر على صالحية تسجيل 2  

ًّتسجيلهاملؤهل أو أي تعديالت أجريت على املؤهل الذي تم 

ًّ. أ. هل املؤهل معتمد من قبل أي جهة )اعتماد محلي أو دولي(؟ 6  

ًّالجوف           

 الجهةباسم الشخص املسؤول عن عمليات  

 املنصب 

ًّالقسم/ اإلدارة 

 لةترونيالبريد اإل 

 رقم الهاتف 

 رقم الجوال 

ًّرقم الفاكس 

 مالحظات )أي معلومات إضافية( 
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ًّ. ب. إذا كانت إجابة السؤال السابق نعم، الرجاء تزويدنا باسم الجهة املعتمدة ورقم قرار االعتماد وإرفاق صورة من قرار االعتماد6

تاريخ  

ًّاالعتماد

ًّ ًّاسم جهة االعتماد

ًّالرجاء إرفاق تقرير االعتماد 

 

 معلومات مزودي خدمة التعليم أو التدريب )إن وجد(القسم الثالث: 

 في حال كانت الجهة املتقدمة بطلب تسجيل املؤهل مختلفة عن الجهة التي تقوم بتقديمه، الرجاء تعبئة املعلومات التالية: 

ًّاملؤهلاسم الجهة أو الجهات التي تقوم بعملية تقديم 

0 .ًّ ًّاسم الجهة أو الجهات )إن وجد(

ًّ

 هيكل املؤهلالرابع: القسم 

ًّتسجيلهالجهة بطلب ترغب التي  املؤهل ملخص

 باللغة العربية املؤهلمسمى  

 باللغة اإلنجليزية )إن وجد( املؤهلمسمى  

o  ًّتطبيقي

o علمي 

o ًّأخرى 

ًّنوع املؤهل

ًّالرئيس ي مسمى التخصص 
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ًّالفرعي مسمى التخصص 

ًّاملؤهل لدى الجهة املانحةرقم مرجع  

 املستوى املقترح للتسجيل في اإلطار 

 عدد الساعات الفعلية أو ما يعادلها 

 املدة اإلجمالية املتوقعة إلنجاز املؤهل 

o  ابتدائية 

o  الةفاءة املتوسطة 

o  الثانوية 

o  شهادة 

o  دبلوم مشارك 

o  دبلوم 

o  بكالوريوس 

o دبلوم عالي 

o ماجستير 

o دكتوراه 

o ًّأخرى 

ًّاملؤهلدرجة 

 االسم  

 املؤهل 

 البريد اإللةتروني  

أسماء األشخاص املشاركين في تصميم املؤهل )يمةن 

ًّزيادة الخانات عند الحاجة(
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 رقم التواصل 

 االسم  

 املؤهل 

 البريد اإللةتروني  

 رقم التواصل 

 االسم  

 املؤهل 

 البريد اإللةتروني  

 رقم التواصل 
 

 

 

ًّمالحظات )إن وجد( 

ًّ

 معلومات املواد: الخامسالقسم 

، وتليها املواد االختيارية. ويتم تحديد عدد الساعات الف
ا
 ادة.علية لكل مفي حال وجود مواد اختيارية ضمن املؤهل، فيتم إدراج املواد اإللزامية أوال

ارفاق توصيف 

ًّاملادة

)مادة عامة / مادة  

 تخصص(

الساعات 

 الفعلية 

 عنوان املادة اإلطار مستوىًّ

     )مرفق(

     )مرفق(
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     )مرفق(

     )مرفق(

     )مرفق(

     )مرفق(

     )مرفق(

     )مرفق(

     )مرفق(

     )مرفق(

     )مرفق(

 )يمةن إضافات خانات حسب االحتياج(     

 نسبة مواد التخصص  %   

0 .ًّ

0 .ًّ

 املواد التي تحدد مسارات التقدم(مسارات التقدم )تحديد مجموعة 

0 .ًّ

0 .ًّ

ًّالخبرات العملية )تحديد مجموعة املواد التي تخدم سوق العمل( 
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 بطاقة تسكين املؤهل ومكوناته في سقفالسادس: القسم 

ون املؤهل من يتكملساعدة املؤسسات التعليمية أو التدريبية في تقدير الساعات الفعلية أو ما يعادلها تم تطوير نموذج بطاقة تسةين للمؤهل ومكوناته.  

ل )بطاقة تسةين املؤه ذجفيما يلي نموًّ املكون إلزامي أو اختياري. سواًء كانمكون واحد على األقل، وينبغي أن يكون لكل مكون من مكونات املؤهل بطاقة 

ًّ.تحديد املخرجات على مستوى املقرر وتحديد الساعات الفعلية أو ما يعادلها املرتبطة بكل مكونًّ ومكونات في سقف( والذي يشمل على

ًّ

 عدد الساعات الفعلية أو ما يعادلها وإجمالياملقرر تحديد مستوى  .أ

ًّاملقرر اسم  

  املقررًّرمز  

 متطلبات مسبقة 

 املقررًّأهداف  

ًّن وجد(إاملستخدم عند تصميم املؤهل ) NOSSرمز  

ًّ(ن وجدإالتي يمةن لحامل املؤهل شغلها ) للمهن ASOC رموز  

 بما فيها املعارف واملهارات والةفاءات للمقرر )املكون(قائمة مخرجات التعلم  .ج

 0مخرج تعلم  

 0مخرج تعلم  

 0مخرج تعلم  
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ًّضف حسب االحتياج(أ) 

 مستوى مخرجات التعلم )املذكورة أعاله(تحديد  .ح

رقم مخرج  اقتراح التسةين )من قبل الجهة املانحة( املبرراتًًّّ

 التعلم

ًّ

املستوى 

 املقترح 

نوع املخرج 

 )تكويني/نهائي(

 الوصف

 

ًّ ًّ ًّ ًّ ًّاملعرفة 

ًّ ًّ ًّ ًّ ًّاملهارات 

ًّ ًّ ًّ ًّ ًّالةفاءات 

ًّ ًّ ًّ ًّ ًّ)أضف حسب االحتياج( 

ًّ ًّ ًّبشكل عام )املكون(للمقرر املستوى العام 

ًّمالحظات )إن وجد(

ًّ

ا ملتطلبات اإلطار تحديد  .خ
ا
 السعودي للمؤهالتالساعات الفعلية أو ما يعادلها وفق

عدد ساعات 

ًّالتعلم

ًّ التةرار ًّالنشاط التعليمي مدة النشاط

ًّ ًّأسبوع 02)           ( *  ًّالساعات املعتمدة )املحاضرات( 
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ًّ ًّ ًّعملي / مختبر 

ًّ ًّ ًّاالختبارات  

ًّ ًّ ًّالتحضير لالختبارات  

ًّ ًّ ًّالدراسة الذاتية 

ًّ ًّ ًّالتعلم من خالل العمل 

ًّ ًّ ًّمشاريع  

ًّ ًّ ًّعروض توضيحية  

ًّ ًّ ًّأخرى )الرجاء التحديد( 

ًّ ًّ)تحسب آلًيا عبر النظام التقني(مجموع الساعات التعلم 

ًّمالحظات )إن وجد(
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: قائمة الوثائق الداعمةالسابعالقسم   

ًّالجهة املانحة بتقديم مجموعة من الشواهد واإلثباتات التي تدعم استيفاء متطلبات التسجيل. يتم توفيرها عن طريق النظام اإللةتروني.تقوم 

 يرجى ذكر الوثائق املدرجة في الطلب التي تشمل ما يلي:

 ًّالقائمة املرجعية للتقييم الذاتي

 نسخة من جميع توصيفات املواد 

  ًّاجتماعات تصميم املؤهالت والقرارات املتخذةنسخ من محاضر

 تفاصيل مشاركة أصحاب املصلحة بما في ذلك ملفهم الشخص ي 

 # اسم الوثيقة

 0 

 0 

 0 

 4 

 2 
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 معايير تسجيل وتسكين املؤهالت: 47.8

ب التسجيل، مع طلثبات التي قامت الجهة بإرفاقه إلتحدد الجهة املتقدمة بطلب التسجيل حالة استيفاء املعايير واملحكات مع أهمية اإلشارة إلى اسم الشاهد أو ا

ًّثبات. إلمع مراعاة توضيح رقم الصفحة في الشاهد أو الوثيقة في حال وجود أكثر من صفحة في الشاهد أو ا

 

 : املوافقة النظامية4ملعيار 

ًّم املؤهل.مع تقديم املوافقات النظامية على طرح وتصمي أن تنتمي املؤهالت إلى جهة مانحة للمؤهالت مسجلة في اإلطار السعودي للمؤهالت

 : املوافقة النظامية4املعيار 

 # املرفق # الصفحة
ًّاملحكات حالة االستيفاء الشواهد واإلثباتات

 مستوٍفًّ غير مستوٍفًّ اسم املرفقًّ

أن تكون الجهات املانحة للمؤهالت مسّجلة وُمدرجة في  0.0     

 املرصد الوطني.

ًّأن تقدم الجهة قرار املوافقة على تصميم وطرح املؤهل.  0.0     

ًّمالحظات إضافية تدعم عملية مراجعة املعيار واملحكات

ًّ
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 : مشاركة أصحاب املصلحة 8املعيار 

ًّأن يتم تصميم ومراجعة املؤهالت بمشاركة أصحاب املصلحة وخبراء التخصص.

 : مشاركة أصحاب املصلحة 8املعيار 

املرفق # # الصفحة  
ًًّّاملحكات حالة االستيفاء الشواهد واإلثباتات

 مستوٍفًّ غير مستوٍفًّ اسم املرفق

 .مشاركة أصحاب املصلحة في تصميم املؤهل ومقرراته 0.0     

 .مشاركة أصحاب املصلحة في مراجعة املؤهل ومقرراته 0.0     

ًّمالحظات إضافية تدعم عملية مراجعة املعيار واملحكات

ًّاألشخاص املشاركين في تصميم املؤهل )يمةن زيادة الخانات عند الحاجة( أسماء

 االسم  

ًّاملؤهل 

 املنصب 

ًّالجهة التي يعمل بها  

 البريد اإللةتروني  

 رقم التواصل 

 االسم  
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 املؤهل 

ًّاملنصب 

ًّالجهة التي يعمل بها  

 البريد اإللةتروني  

 رقم التواصل 
 

 

 الهدف من املؤهل: 9املعيار 

 تصميم وطرح املؤهل.يوضح االحتياج الفعلي والدوافع لهدف محّدد أن يكون للمؤهالت 

 : الهدف من املؤهل9املعيار 

 # املرفق # الصفحة
ًّاملحكات حالة االستيفاء الشواهد واإلثباتات

 مستوٍفًّ غير مستوٍفًّ اسم املرفقًًّّ

 .وطرح املؤهالت أن يكون هناك هدف محدد من تصميم 0.0     

ًّالرجاء تحديد الهدف من املؤهل  

ًّ.أن يكون الهدف من املؤهل مبنًيا على احتياجات محددة 0.0     

أن يدعم كل مقرر من مقررات املؤهل تحقيق الهدف  0.0     

ًّ .العام من طرح املؤهل

ًّمالحظات إضافية تدعم عملية مراجعة املعيار واملحكات
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 املؤهل: مسمى 1املعيار 

 استخدام مسميات مناسبة للمؤهالت تحدد التخصص بشكل واضح. 

 

 

ًّ: مكونات املؤهل5املعيار 

م والساعات الفعلية أو ما يعادلها. أ
ّ
 ن تشتمل مكونات املؤهل على مستوى املؤهل ومخرجات التعل

 : مكونات املؤهل5املعيار 

 # املرفق # الصفحة
ًّاملحكات حالة االستيفاء الشواهد واإلثباتات

 مستوٍفًّ غير مستوٍفًّ اسم املرفق

 تحديد مستوى املؤهل.  0.2     

ًّتحديد مستوى املقررات للمؤهل.  0.2     

 : مسمى املؤهل1املعيار 

 # املرفق # الصفحة
ًًّّاملحكات حالة االستيفاء الشواهد واإلثباتات

 مستوٍفًّ غير مستوٍفًّ اسم املرفق

مسمى املؤهل يناسب املستوى املحدد في اإلطار السعودي  0.4     

 .للمؤهالت

ًّعناصر مسمى املؤهل 0.4     

ًّمالحظات إضافية تدعم عملية مراجعة املعيار واملحكات
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م  0.2     
ّ
أن يحتوي املؤهل على مجموعة مترابطة من مخرجات التعل

تعةس املستوى العام للمؤهل وتتضمن مجاالت املعرفة واملهارة 

ًّوالةفاءة لكل مقرر. 

أن تحتوي مقررات املؤهل على مجموعة مترابطة وكافية من  4.2     

م مبنية على توصيف مخرجات التعلم في املستوى 
ّ
مخرجات التعل

ًّاملحدد لكل مقرر. 

تحديد الساعات الفعلية أو ما يعادلها للمؤهل ولجميع املقررات  2.2     

ًّوتكون شاملة لكل ساعات التعلم.

إن  التعلم أي معايير مهنية أو حرفية مناسبةأن تعةس مخرجات  6.2     

ًّوجدت.

ًّمالحظات إضافية تدعم عملية مراجعة املعيار واملحكات

 

 : تقييم مخرجات التعلم8املعيار 

 استخدام معايير تقييم شفافة وقابلة للقياس من أجل التأكد من تحقيق مخرجات التعلم.

 : تقييم مخرجات التعلم8املعيار 

املرفق#ًّ # الصفحة  
ًًّّاملحكات حالة االستيفاء الشواهد واإلثباتات

 مستوٍفًّ غير مستوٍفًّ اسم املرفق

أن يكون التقييم مرتبط بكل مخرج من مخرجات التعلم في املؤهل  0.6     

 واملقررات.
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ًّأن يتوافق التقييم مع مخرجات التعلم.  0.6     

تحقيق مخرجات  استخدام أساليب تقييم متنوعة للتأكد من 0.6     

م.
ّ
ًّالتعل

ًّمالحظات إضافية تدعم عملية مراجعة املعيار واملحكات

 

 : االلتحاق والتقدم واالنتقال7املعيار 

 أن تدعم متطلبات القبول وااللتحاق للمؤهل مسارات التقدم واالنتقال املرنة.

 : االلتحاق والتقدم واالنتقال7املعيار 

 # املرفق # الصفحة
واإلثباتاتالشواهد  ًّاملحكات حالة االستيفاء 

 مستوٍفًّ غير مستوٍفًّ اسم املرفقًّ

 .تحديد الحد األدنى من متطلبات القبول للمؤهل 0.2     

ًّ.متطلبات فرص ومسارات التقدم للمؤهل 0.2     

أن تكون الساعات املحتسبة قابلة لالنتقال بين املؤهالت وبين  0.2     

ًّ.للمؤهالتالجهات املانحة 

ًّمالحظات إضافية تدعم عملية مراجعة املعيار واملحكات
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 نموذج التقييم الذاتي للتعرف على مدى استيفاء معايير ومحكات تسجيل وتسكين املؤهالت  47.9

ؤهالت ملعايير تسجيل وتسةين للمطور اإلطار السعودي للمؤهالت نموذج استرشادي ملساعدة الجهات واملؤسسات التعليمية في التعرف على مدى استيفائهم 

ًّ.قبل تقديم طلب التسجيل لإلطار ولجان املراجعة
 

ًّغير متوفرالًّمتوفر جزئًياًّمتوفرًّوتسةين املؤهالت في اإلطار السعودي للمؤهالتمعايير ومحكات تسجيل 

 ًّاملعيار األول: املوافقة النظامية

    املؤهل )البرنامج( املراد تسجيله وتسةينه في اإلطار قد أنهى اإلجراءات النظامية للبناء واملراجعة 0ًّ

لدى القائمين على املؤهل )البرنامج( موافقة نظامية من قبل مجلس الجامعة/ مجلس الكلية على طرح 0ًّ

 املؤهل

   

   ًّلدينا قرار باملوافقة على التسجيل كجهة مانحة للمؤهالت ساري املفعول 0ًّ

 املعيار الثاني: مشاركة أصحاب املصلحة

لدينا سياسات وإجراءات معتمدة تضمن مشاركة أصحاب العمل في بناء وتصميم ومراجعة املؤهل 4ًّ

 )البرنامج(

   

    املصلحة خالل عملية بناء وتصميم ومراجعة املؤهل )البرنامج(لدينا آليات لتوثيق االجتماعات مع أصحاب 2ًّ

   ًّلدينا مجلس استشاري ُمشكل من قبل أعضاء هيئة التدريس/التدريب واملهنيين وممثلي جهات العمل 6ًّ

   ًّلدينا نماذج معتمدة لضمان مشاركة أصحاب العمل خالل عملية بناء وتصميم ومراجعة املؤهل )البرنامج(2ًّ

   ًّبيانات لكافة األفراد والجهات املشاركة من خارج الجهة في عملية بناء ومراجعة املؤهل )البرنامج( لدينا2ًّ

 ًّاملعيار الثالث: الهدف من املؤهل 
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   ًّلدينا إجراءات معتمدة على مستوى الجهة لتحديد الهدف من بناء وطرح املؤهل )البرنامج(9ًّ

   ًّأصحاب املصلحة وأرباب العمل في تحديد الهدف من املؤهل )البرنامج(نتبع إجراءات محددة ملشاركة 02ًّ

   ًّتم اتباع إجراءات معتمدة لضمان بأن املؤهل )البرنامج( املراد تصميمه وطرحه مرتبط باحتياج فعلي00ًّ

   ًّتم اتباع إجراءات معتمدة لضمان بأن الهدف من املؤهل )البرنامج( مرتبط بأهداف ورؤى الجهة00ًّ

   ًّجميع مقررات املؤهل )البرنامج( تسهم في تحقيق الهدف من املؤهل00ًّ

   ًّتم صياغة وتحديد الهدف من املؤهل )البرنامج( بعد القيام بدراسة مرجعية ملؤهالت وبرامج مشابهه 04ًّ

   ًّالجهة لقياس مدى تحقق الهدف من املؤهل مستوىًّ على معتمدة وآليات لدينا سياسات وإجراءات02ًّ

 املعيار الخامس: مكونات املؤهل 

   ًّتم تحديد مستوى املؤهل )البرنامج( استناًدا على مستويات اإلطار 00ًّ

   ًّلدينا سياسات وإجراءات وآليات معتمدة على مستوى الجهة لتحديد مكونات املؤهل )البرنامج( واملقررات04ًّ

   ًّلتوصيف مستويات اإلطارتم صياغة مخرجات التعلم للمؤهل )البرنامج( وفًقا 02ًّ

   ًّتم االسترشاد باملعايير املهنية عند صياغة مخرجات التعلم للمؤهل )البرنامج(06ًّ

   ًّمخرجات التعلم تركز على جوانب املعارف واملهارات والةفاءات 02ًّ

   ًّجميع مخرجات التعلم للمؤهل )للبرنامج( تتناسب مع املستوى العام للمؤهل02ًّ

   ًّمخرجات التعلم ملقررات املؤهل )البرنامج( مترابطة وقائمة على مجاالت املعارف واملهارات والةفاءات 09ًّ

   ًّلدينا سياسات وإجراءات لضمان مشاركة أصحاب املصلحة وأرباب العمل عند صياغة مخرجات التعلم 02ًّ

   ًّومتسق مع توجهات ورؤى الجهةمخرجات التعلم للمؤهل )البرنامج( مرتبط بأهداف الكلية )القسم( 00ًّ

   ًّعملال وجهات ُعرضت مخرجات التعلم على مجلس املؤهل )البرنامج( االستشاري وتم األخذ برأي املهنيين00ًّ

   ًّتعةس مخرجات التعلم للمؤهل )البرنامج( املعايير املهنية أو الحرفية 00ًّ

   ًّمعتمدة لتحديد الساعات املعتمدة للمؤهل )البرنامج(  وإجراءات سياسات لدينا04ًّ

   ًّالساعات املعتمدة اإلجمالية للمؤهل )البرنامج( تتوافق مع اللوائح واألنظمة املعمول بها في اململةة02ًّ

   ًّتم إجراء مقارنة مرجعية لعدد الساعات املعتمدة للبرنامج مع برامج مشابهه أخرى 06ًّ
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اإلجمالي املطلوب من املتعلم استثماره لتحقيق كل مخرج من مخرجات تعلم املؤهل  تم تقدير الوقت02ًّ

ًّ)البرنامج(

   

 املعيار السادس: تقييم مخرجات التعلم

   ًّلتقييم مخرجات التعلم للمؤهل )البرنامج(  معتمدة وإجراءات سياسات لدينا02ًّ

   ًّيحتوي املؤهل )البرنامج( على وسائل متنوعة للتقييم09ًّ

   ًّلدى املؤهل )البرنامج( إجراءات مباشرة والغير مباشرة لقياس مدى تحقق مخرجات التعلم42ًّ

   ًّتم التواصل مع الجهات املوظفة لخريجي املؤهل )البرنامج( وسؤالهم حول قدرات ومهارات الخريجين40ًّ

 املعيار السابع: االلتحاق والتقدم واالنتقال 

   ًّتحدد فرص التقدم واالنتقال الذي يوفره املؤهل )البرنامج( معتمدة ونماذجوإجراءات  سياسات لدينا40ًّ

   ًّتم تحديد نقاط الخروج والدخول في املؤهل )البرنامج( بشكل يحقق العدالة للطالب واملتعلمين40ًّ

   ًّتم نشر فرص التقدم واالنتقال التي يوفرها املؤهل )البرنامج(44ًّ

   ًّباتفاقيات الربط واملواءمة التي تمت للمؤهل )البرنامج( تم تحديد وتعريف الطالب42ًّ

   ًّتم تعريف الطالب بفرص التقدم واالنتقال التي يوفرها املؤهل )البرنامج(46ًّ

   ًّتتشابه فرص االلتحاق والتقدم واالنتقال للمؤهل )البرنامج( بين شطري الطالب والطالبات 42ًّ

   ًّلدينا إجراءات معتمدة للتواصل مع خريجي املؤهل )البرنامج( وتوضيح فرص التقدم واالنتقال 42ًّ

   ًّاملجموع


