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التعارف

االسم •

)طبيعة المهام(الوظيفة •

الجهة•

من حضور البرنامج التدريبي؟( أهدافك)ماهي توقعاتك •
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قواعد وسياسات البرنامج التدريبي

الحضور وااللتزام بوقت الجلسات التدريبية•

التفاعل والمشاركة اإليجابية•

ةالتقيد بأوقات األنشطة والتمارين الفردية والجماعي•

الهاتف الجوال•
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التدريبياألهداف العامة للبرنامج 

نشر الثقافة والتعريف باإلطار السعودي للمؤهالت ومعايير التسجيل•

( األدوات، اإلجراءات والنماذج)توضيح المفاهيم األساسية باإلطار السعودي للمؤهالت •

المانحةتوضيح إجراءات استيفاء وتحقيق معايير تسجيل وإدراج الجهات •

توضيح إجراءات استيفاء وتحقيق معايير تسجيل وتسكين المؤهالت•

شرح خريطة إجراءات التسجيل في اإلطار السعودي للمؤهالت•

شرح األخطاء الشائعة عند رفع الشواهد واإلثباتات والبراهين•
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(تابع األهداف)األهداف العامة للبرنامج التدريبي 

التعريف بعمليات تصميم المؤهالت وفقًا لمتطلبات ومعايير اإلطار•

م للمؤهلتوضيح طريقة استخدام توصيف المستويات في صياغة مخرجات التعل•

م للمؤهلالتعريف بإجراءات تقدير الساعات الفعلية أو ما يعادلها لمخرجات التعل•

التعريف بطرق تحديد مستوى المؤهل•
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هيئة تقويم التعليم 



للهيئة الصادرة من مقام مجلس الوزراء الموقر الترتيبات التنظيمية

7

...هيئة تقويم التعليم بتنظيمها الجديد 

فةةةيالمختصةةةةالجهةةةةهةةةيالهيئةةةة

والقيةةةةا بةةةةالتقويمالمملكةةةةة 

فةةةةةي التعلةةةةةيم والتةةةةةدري واالعتمةةةةةاد

وكفايتهمةةةةاجودتهمةةةةةالرفةةةةع

خدمةةةةةةفةةةةةيومسةةةةةاهمتهما

الوطنية والتنميةاالقتصاد



االختصاصات الجديدة لهيئة تقويم التعليم
:اختصاص ومسؤولية وفق الترتيبات التنظيمية الجديدة( 24)تختص الهيئة بعدد 

”... تقويم واعتماد التعليم والتدري  لتحسين جودته وتعزيز مساهمته في االقتصاد وتنمية الوطن“  :االختصاصات

عوامل التمكين

االختصاصمجاالت 

والمعرفةمشاركة االستشارات والتدري  واالعتمادالتقويم والمعاييراللوائح 

بناء وتطبيق األدلة المسحية التشخيصية تقويم األداء المؤسسي لمؤسسات التعليم والتدري  واعتماده للتقويم واالعتماد واعتمادها وتطبيقهانظم 

تقديم االستشارات والخدمات للجهات الحكومية والخاصة وغيرها تقييم برامج التعليم والتدري  واعتمادها إعداد المعايير العتماد مؤسسات التعليم والتدري 

تنظيم وتقديم البرامج والدورات بناء وسائل القيا  والتقييم في مجال التعليم والتدري ، وتطويرها وتطبيقهابناء معايير مناهج التعليم العام، واعتمادها، ومتابعة تطبيقها

تنظيم وعقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات، والمشاركة فيها بناء وتطبيق االختبارات القياسية الخاصة بالتعليم والتدري  المهني، إلخإعداد معايير التعليم ومتابعة تطبيقها

إصدار المجالت والدوريات واألدلة والكتيبات االشتراك في تطبيق االختبارات الدولية القياسية في المملكة واإلشراف عليهاإعداد معايير للمهنيين المتخصصين في مجال التعليم والتدري ، واعتمادها

لمعنيةتبادل اإلنتاج العلمي والمعرفي والخبرة مع المؤسسات السعودية والدولية اتدري تطبيق االختبارات الخاصة بالكفاية للمهنيين المتخصصين في مجال التعليم والإعداد مشروع اإلطار الوطني للمؤهالت 

ول على إعداد المعايير والشروط الخاصة بتقدم مؤسسات وبرامج التعليم والتدري  للحص
االعتماد من جهات اعتماد دولية خارج المملكة وتبنيها وتطبيقها

تعليم والتدري  تأهيل المهنيين المتخصصين في مجال ال/بناء االختبارات الخاصة بالكفاية المهنية

وتطبيقها
التواصل مع الجهات المماثلة خارج المملكة

االستعانة بمن تراه للمشاركة في القيام بأعمال التقويم والقيا  واالعتماد 

الترخيص لمن تراه للقيام بأعمال التقويم واالعتماد 

القيام بأعمال التقويم والقيا  واالعتماد خارج المملكة

متابعة تنفيذ التزامات المملكة الدولية الخاصة بالتقويم واالعتماد

تأسي  مراكز  للقيام ببعض الواجبات والمهام• فيهامساهمين /تأسي  شركات أو العمل كشركاء•

94قرار مجلس الوزراء رقم 
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مجاالت العمل الرئيسة للهيئة 
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...وفق الترتيبات التنظيمية األعمال والمسؤوليات مجال 

الطال 

ي ن المتخصصون فمهنيوال
التعليم والتدري  مجال 

ي مؤسسات التعليم والتدر

النظام

المهنيون اآلخرون 

تطوير االستراتيجية

المساهمة في وضع السياسات

العالقات والبناء واالتصال المؤسسي

التوجيه والموارد والدعم 

مشاركة االستشارات 
بما في ذلك )ةوالمعرف

(البحوث واالبتكار
والتقويم/ القيا يرالمعايحديث وضع وت

/  الترخيص/االعتماد
لشهاداتا

(السعودي للمؤهالتاإلطار )التسجيل 

الرئيسةالمسؤوليات المستهدفون مجاالت العمل

التعليم األساسي

التعليم العالي

هني التدري  التقني والم



نطاق عمل الهيئة 
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المجموعالتدريب المهنيالتعليم العاليالتعليم العام

 ~33.000 ~80 ~12.00 ~34.000 المؤسسات

~540.000 ~63.000 ~9000 ~612.000 المهنيون

8000~ 3.600~ 4000~ ---البرامج

 ~5.550.000 ~1.400.000 ~130.000 ~7.080.000 الطالب والمتدربون



رؤية وقيم الهيئة 

"ألعلى المستويات العالميةالمملكة  تكون محفّزا ومؤثرا في رفع جودة التعليم و التدري  وكفاءتهما في أن “

في األعمال والخدماتالمستفيدون والشركاء

االثرإحداث التشاركية

االبتكار المصداقية

الكفاءة الشفافية

رؤية الهيئة

قيم الهيئة
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(سقف(اإلطار السعودي للمؤهالت 
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للهيئة الصادرة من مقام مجلس الوزراء الموقر الترتيبات التنظيمية

إعداد مشةروع اإلطةار الةوطني للمةؤهالت "

عةةه بالتنسةةيق مةةع الجهةةات ذات العالقةةة، ورف

،  الةةوزراء للنظةةر فةةي اعتمةةادهإلةةى مجلةة  

"  واإلشراف على تطبيقه
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«مثمرةهفرص-اقتصاد مزدهر»

وبرنامج التحول الوطني2030االرتباط برؤية 

3

1

2

6

4

5

مسااارات واةااحة وشاااملةو والتوافااق)بناااء رحلااة تعليميااة متكاملااة 

(متعدد المستويات

استقطاب الكفاءات والمواهب العالمية

تعزيز ودعم ثقافة االبتكار وريادة األعمال
ل المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العم

ملتحسين جاهزية الشباب لدخول سوق الع

األساسيةتحسين مخرجات التعليم
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ما هو الوةع الراهن للمؤهالت؟

ما
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لعمليةةةة بنةةةاء المةةةؤهالت وطنةةةي شةةةامل وموحةةةد نظةةةام 

كنها بجودة المؤهالت الوطنية ويسةيساهم في االرتقاء 

ن الةةةتعلم وتمكةةةيفةةةي مسةةةتويات بنةةةاء علةةةى مخرجةةةات 

والتةدري  فرص التقدم واالنتقال بين قطاعات التعلةيم

ة يتناسةةةةة  مةةةةةع متطلبةةةةةات التنميةةةةةة االقتصةةةةةاديبمةةةةةا 

. واالجتماعية واحتياجات سوق العمل

http://www.cedefop.europa.eu/files/2213_en_vol2.pdf

An Introductory Guide to National Qualifications Frameworks

(سقف)اإلطار السعودي للمؤهالت 
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http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@ifp_skills/documents/instructionalmaterial/wcms_103623.pdf


(سقف)أهداف اإلطار السعودي للمؤهالت 
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مراحل مشروع بناء سقف ومخرجات المراحل

23/3/2017

2016

Day 1 62 123 184 245 306 367 428 489 550 635 672

مقارنات الدول

 المستويات

مخرجات التعلموصف ت

 الجهات المانحةمعايير
المسح الميداني

خطة التواصل مع الشركاء

15/3/2015

معايير المؤهالت

المرحلة التجريبية

نقاط التعلم

730

والتسويقالحوكمة

بناء القدرات

هــ1438-8-29وتاريخ 3ج/4/1اعتمد المشروع من مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم 

التعرف على الوةع الراهن

واألطر السابقة 
 تسجيل الجهات المانحة معايير دليل

 دليل معايير تسجيل المؤهالت

   الخطة التشغيلية

مخرج 66مراحل و 9

دائمين  عامين كموظفين التعاقد مع الهيئة االسكتلندية للمؤهالت لمدة 
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التجارب الدولية 

مقارنات دولية7إجراء •

خبراء عالميين•

زيارات دولية8•

مسودة إطار مجل  التعاون •

الخليجي
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مقارنات دولية لألطر الوطنية الشاملة

جنو  أفريقيااسكوتلنداماليزيااستراليامملكة البحريناالمارات العربية المتحدةيةالعربية السعودالمملكةالعناصرمعايير اإلطار

معلومات عن 

األطر

2017201020121995200719962008سنة اعتماد اإلطار

1010101081210عدد المستويات

نوع الجهة المشرفة على 

اإلطار
تقويم التعليمهيئة 

مستقلة، تتبع مجل  

الوزراء

م إحدى إدارات هيئة جودة التعلي

والتدري 

تعليم تابعة لإلدارة الوطنية لل

والتدري  في استراليا

تابعة لوكالة المؤهالت 

الماليزية

شركة غير هادفة للربح تدار من قبل

ديةأصحا  المصلحة والحكومة االسكتلن

تابعة لهيئة المؤهالت في 

أفريقياجنو  

الهيئة الوطنية للمؤهالتقطاع المؤهالت الوطنيةيقالجهة المسؤولة عن التطب
اإلدارة العامة لإلطار الوطني 

للمؤهالت
تاإلطار االسكتلندي للمؤهالت والساعااإلطار الماليزي للمؤهالتتاإلطار األسترالي للمؤهال

اإلطار الوطني للمؤهالت في

أفريقياجنو  

الغرض

√√√√√√√احتياجات سوق العمل

√√√√√√√مسارات للتقدم

√√√√√√√االعتراف الدولي

√√√√NA√√تصنيف المؤهالت

√√√√√√√نظام شامل

المدى والنطاق

√√√√√√√التعليم العالي

√√√√√√√التدري  التقني والمهني

√√NA√√√√التعليم العام
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مقارنات دولية لألطر الوطنية الشاملة

العناصرمعايير اإلطار
المملكة العربية 

السعودية
أفريقياجنو  اسكوتلنداماليزيااستراليامملكة البحرينةاالمارات العربية المتحد

التصميم
√√√√√√√مستويات

√√√√√√√وصف المستويات

المعايير

√√√NA√√√معايير تسجيل الجهات المانحة

√√√√√√√معايير تسجيل المؤهالت

√√√√√√√معايير ضمان الجودة

تصميم المؤهل

√√√√√√√مخرجات التعلم

√√√√√NA√معايير التقييم

√√√√√√√مكونات الوحدات

√√√√NA√√التعلمنقاط

√√√√√√TBالسابقبالتعلم االعتراف 

√√√√√√√سجل تحويل النقاط

√√√√√√√مشاركة أصحا  المصلحة

نظام
√√√√NA√√نظام التسجيل

√√√√NA√√معلومات متاحه للمجتمع
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2المؤهالت

العناصر األساسية لإلطار السعودي للمؤهالت

1الجهات المانحة

المانحةالجهات 

ميم المؤسسةةات  التةةي تعنةةى بتصةةهةةي 

ومنح المؤهالت

المؤهل

محصةةةةةةلة المعةةةةةةارف والمهةةةةةةارات هةةةةةةو 

التةةةةةيوالشةةةةةهادات العلميةةةةةة والتدريبيةةةةةة 

يقةةةة وثتصةةةدر بهةةةا والتةةةي اكتسةةةبها الفةةةرد

تؤهله للعمل
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المانحةمعايير تسجيل وإدراج الجهات 
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(محك25معايير و 7)تسجيل وإدراج الجهات المانحة معايير 

للمؤهالت عمليات اإلطار السعودي: 1المعيار 

نظم معلومات المؤهالت: 2المعيار 

تصميم المؤهل: 3المعيار 

مراجعة وتطوير المؤهالت: 4المعيار 

إصدار الشهادات وتوثيقها: 5المعيار 

الممارسات الخاطئة: 6المعيار 

التظلم: 7المعيار 
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المانحةإجراءات تسجيل وإدراج الجهات 



معايير تسجيل وتسكين المؤهالت
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(محك21معايير و 7)معايير تسجيل وتسكين المؤهالت  

الموافقة النظامية: 1المعيار 

مشاركة أصحا  المصلحة: 2المعيار 

الهدف من المؤهل: 3المعيار 

مسمى المؤهل : 4المعيار 

مكونات المؤهل: 5المعيار 

تقييم مخرجات التعلم: 6المعيار 

االلتحاق والتقدم واالنتقال: 7المعيار 
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إجراءات تسجيل وتسكين المؤهالت



سقفمستويات 
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المستوى السابع–المستويات نموذج من توصيف 
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مجاالت التعلم الرئيسة

الفهم النظرياكتساب : المعرفة

.تشمل البيانات، الحقائق، المعلومات، المفاهيم، المبادئ والنظريات

تطبيق المعرفة: المهارة

تطبيق للمعرفة في التطبيق•

اكتسا  وإظهار المهارات التطبيقية أو المهنية•

المهنيالمهارات الوظيفية ومهارات العمل والتي لها دور في النجاح : الكفاءة

حل المشكالت .              إدارة الوقتاالستقاللية  •

المنطق واإلبداع        تحمل المسؤوليةالتفكير النقدي      •

ة والدراسةات الدوليةأغل  البحةوث أجمعت 

علةةةى أهميةةةة إيجةةةاد فهةةةم عةةةالمي مشةةةترك 

ميةةة لمخرجةةات الةةتعلم حيةةث ان البيئةةة العال

ة  تتطلةة  مهةةارات عاليةةة وسةةمات  شخصةةي

. الدولللمجاالت المعمول بها في موازية 

29



الساعات الفعلية أو ما يعادلها

(أو ما يعادلها)الساعات المعتمدة 

.عليم العاليالمقيا  الكمي الذي يحدد الوقت الذي يمضيه المتعلم في الصف الدراسي كما هو معمول به في نظام الت

(أو ما يعادلها)الفعلية الساعات 

نشطة الوقت الذي يحتاجه المتعلم في مستوى معين إلنجاز مجموعة من المخرجات المطلوبة ويشمل جميع أنواع أ

.التعلم

التعلمأنشطة 

.رجات التعلممثل الواجبات والدراسة الذاتية والمشاريع واالختبارات والتحضير التي يقضيها المتعلم لتحقيق مخ

30



التقدم واالنتقال

:نقاط  الدخول والخروج

جات نقاط مرجعية يتم تحديدها في المؤهالت خالل مرحلة التصميم وتحدد هذه النقاط بناء على مجموعة من مخر

التعلم التي يتم تحصيلها بعد تحقيق مكون أو مجموعة مكونات للمؤهل

:  التقدم

عملية انتقال المتعلم عاموديًا عبر المستويات بين قطاعات التعليم والتدري  

:االنتقال

عملية انتقال المتعلم أفقيًا بين قطاعات التعليم والتدري  والتوظيف في نف  مستوى المؤهل

31



المواءمة مع عمليات االعتماد األكاديمي

32



مواءمة مجاالت التعلم

المعارف 

المهارات

الكفاءات

المسؤوليةاالستقاللية وتحمل •

الممارسة•

السمات ومهارات التعامل مع االخرين•

معرفة

المهارات اإلدراكية

والمسئوليةمهارات التعامل مع اآلخرين 

مهارات االتصال 

المهارات العددية 

مهارات تكنلوجيا المعلومات 

المهارات الحركية

33



مواءمة مجاالت التعلم

34

التعليم العاليمؤسسة 

ضمان الجودة الداخلي نظام 

صياغة مخرجات التعلم حسب 

سقفمتطلبات 
مخرجات التعلمتحقيق تطبيق المنهج الدراسي

واالعتمادنظام ةمان الجودة 

NCAAA

معايير اإلطار السعودي للمؤهالت



مواءمة المعايير

35

احتياجاتمحددة للبرامج مبنية على أهداف •

مجاالت سقفمخرجات التعلم حس  صياغة •

نيةاألكاديمية والمهمخرجات التعلم المعايير يراعى في أن •

تخصيص مخرجات التعلم للبرنامج على المقررات •

الدراسية، وتقديمها في حزم متكاملة

التقييمبين مخرجات التعلم وطرق الربط •

حةمعايير ومتطلبات القبول والتحويل والمعادلة محددة وواض•

وجود إجراءات فعالة لمراجعة المؤهالت وتطويرها•

وجود إجراءات مبرمجة لمتابعة تقدم الطال  خالل دراستهم•

في البرنامج

إجراءات للتظلم•

مؤشرات عن جودة األداء•

معايير مشتركة



مواءمة المستويات

36

المؤهل التعليم العالي السعودي للمؤهالتاإلطار 

دكتوراه 6مستوى  10مستوى 

الماجستير 5مستوى  9مستوى 

دبلوم عالي 4مستوى  8مستوى 

البكالوريو  3مستوى  7مستوى 

دبلوم 2مستوى  6مستوى 

دبلوم مشارك/ شهادة  1مستوى  5مستوى 



المواءمة فيما يخص تسجيل المؤسسات والبرامج 

37

:جديدةمؤهالت

للمؤهالتوديالسعاإلطارومعاييرمتطلباتاستيفاءبعداإللكترونيالنظامعبرالمؤهلتسجيل

:معتمدةغيرمؤهالت

ستةنعتزيدالمدةفياالعتمادبطل والتقدمللمؤهالتالسعودياإلطارفيالمؤهلتسجيل

أشهر

يسمح بتجديد االعتماد المؤسسي أو البرامجي ما لم تكن الجهات أو البرامجلن 

في سقفالمتقدمة قد تم تسجيلها 



اإلطار السعودي للمؤهالتحوكمة

38



اإلطار السعودي للمؤهالتحوكمة

لجنة المراجعة والتحقق اإلشرافيةاللجنة 

39

ة بقةةةرارات لجنةةةة المراجعةةةوالمتعلقةةةة طلبةةةات الةةةتظلم دراسةةةة •

.التحقق النهائي حول حالة التسجيل

دم مةن التوصيات بعد مراجعة وتةدقيق طلة  الةتظلم المقةإعداد •

ترفع هذه قبل المؤسسات التعليمية والتدريبية وجهات العمل، و

.النهائيالقرار الهيئة التخاذ التوصيات لمعالي رئي  

لجان المراجعة التخصصيةلجنة المراجعة والتحقق 

طلبةةةات تسةةةجيل المةةةؤهالت مةةةن منظةةةور علمةةةي مراجعةةةة •

المؤهلوتخصصي بحس  نوع ومستوى 

إعداد تقارير المراجعة للطلبات•

لجنة التظلم

معةةةةايير اختيةةةةار أعضةةةةاء الفةةةةرق التخصصةةةةية، وإقةةةةرار تشةةةةكيل الفةةةةرقإقةةةةرار •

أدائهاالتخصصية، وتقييم 

ل وتسكين طلبات التسجيل كجهات مانحة وطلبات تسجيلجميع والتحقق المراجعة •

بةات المؤهالت ضمن اإلطار السعودي للمةؤهالت والتأكةد مةن اسةتيفاء جميةع الطل

المعلوماتمن دقة وصحة والتأكد لشروط ومعايير اإلطار 

وؤهاضتوصيات فرق عمل الخبراء والمراجعين وتقديم المقترحات على دراسة •

جيل مدة صالحية تسجيل وإدراج الجهات مانحة، وتحديد موعد إعةادة التسةتحديد •

.جيلالتسمدة صالحية تسجيل وتسكين المؤهالت، وتحديد موعد إعادة تحديد 

أن تكةةون بالشةةفافية والنزاهةةة والموضةةوعية وتتسةةم مةةن أن جميةةع التقةةارير التأكةةد •

.ذات فائدة لمستخدميها



الوطني لإلطار السعودي للمؤهالتالمرصد 

والجهاتمحرك بحث عام يمكن استخدامه من قبل األفراد •

دعم عملية اتخاذ القرارات والتخطيط االستراتيجي •

ُمسةجلة توفير قاعدة بيانات إحصائية بالجهات والمةؤهالت ال•

للجهات ذات العالقة في دعم مهامهم وأهدافهمأداة 

ي بةين دعم عمليةات المفاضةلة والتوظيةف والتطةوير الةوظيف•

المؤهلةالكوادر الوطنية 

فوائد المرصد الوطني

مرصد وطني للمؤهالت بعد استيفاء معايير التسجيلالجهات والمؤهالت الُمسجلةقاعدة بيانات وطنية تحتوي على جميع 
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(سقف)للمؤهالت مقدمة عن اإلطار السعودي 

41

التمرين األول 

(فردي)دقائق 10



الجلسة الثانية

معايير تسجيل وإدراج الجهات المانحة للمؤهالت

42



معايير تسجيل وإدراج الجهات المانحة للمؤهالت 

43

(محك25معايير و 7)تسجيل وإدراج الجهات المانحة للمؤهالت معايير 

للمؤهالت عمليات اإلطار السعودي: 1المعيار 

نظم معلومات المؤهالت: 2المعيار 

تصميم المؤهل: 3المعيار 

مراجعة وتطوير المؤهالت: 4المعيار 

إصدار الشهادات وتوثيقها: 5المعيار 

الممارسات الخاطئة: 6المعيار 

التظلم: 7المعيار 



(األخطاء الشائعة)والبراهين واإلثباتات الشواهد 

44

التمرين الثاني 

(جماعي)دقائق 10



الرابع من معايير تسجيل وإدراج الجهات المانحة –األول المعيار 

45

التمرين الثالث 

(جماعي)دقيقة 20



الجلسة الثالثة

أنشطة وتمارين

46



:المانحةالمعيار الخامس من معايير تسجيل وإدراج الجهات 

إصدار الشهادات وتوثيقها

47

التمرين الرابع 

(فردي)دقائق 10



المعيار السادس والسابع من معايير تسجيل وإدراج الجهات المانحة

للمؤهالت 

48

التمرين الخامس 

(جماعي)دقيقة 20



نموذج التسجيل واإلدراج كجهة مانحة في اإلطار السعودي للمؤهالت 

49

التمرين السادس 

(فردي)دقائق 10



المانحةأداة التحقق من استيفاء معايير تسجيل وإدراج الجهات 

50

التمرين السابع 

(فردي)دقيقة 20



ملخص اليوم األول 

فعاليةات وأنشةطة اليةوم التةدريبي األول كةرة اسةتفدت منهةا خةاللفحدد معلومةة أو 

وترغ  في تطبيقها عند العودة لمقر عملك؟

51



52



الجلسة األولى

معايير تسجيل وتسكين المؤهالت 

53



معايير تسجيل وتسكين المؤهالت

54

(محك21معايير و 7)معايير تسجيل وتسكين المؤهالت  

الموافقة النظامية: 1المعيار 

مشاركة أصحا  المصلحة: 2المعيار 

الهدف من المؤهل: 3المعيار 

مسمى المؤهل : 4المعيار 

مكونات المؤهل: 5المعيار 

تقييم مخرجات التعلم: 6المعيار 

االلتحاق والتقدم واالنتقال: 7المعيار 



المعيار األول من معايير تسجيل وتسكين المؤهالت 

55

التمرين الثامن 

(جماعي)دقائق 10



المعيار الثاني من معايير تسجيل وتسكين المؤهالت 

56

التمرين التاسع 

(جماعي)دقيقة 20



المعيار الثالث من معايير تسجيل وتسكين المؤهالت 

57

التمرين العاشر 

(جماعي)دقائق 10



الجلسة الثانية

أنشطة وتمارين

58



: المؤهالت مكونات المؤهلالمعيار الرابع من معايير تسجيل وتسكين 

محددات واشتراطات صياغة مخرجات التعلم

59

التمرين الحادي عشر 

(فردي)دقائق 10



األخطاء في صياغة مخرجات التعلم

60

التمرين الثاني عشر

(فردي)دقائق 5



61

عشر التمرين الثالث

(جماعي)دقيقة 20

عبر استخدام ( البرنامج)صياغة مخرجات التعلم على مستوى المؤهل 
توصيف المستويات 



الساعات الفعلية أو ما يعادلها 

62

التمرين الرابع عشر

(فردي)دقيقة 15



فرص االلتحاق والتقدم واالنتقال 

63

التمرين الخامس عشر

(جماعي)دقيقة 15



استعراض نموذج تسجيل وتسكين المؤهالت في اإلطار السعودي 

للمؤهالت

64

التمرين السادس عشر

(فردي)دقائق 10



طار أداة التحقق من استيفاء معايير تسجيل وتسكين المؤهالت في اإل

السعودي للمؤهالت

65

التمرين السابع عشر

(فردي)دقيقة 15



الجلسة الثالثة

النظام التقني

66



67



68



69



70



الجهة الحكومية

71



72



جهة االهلية

73



74



آخرى

75



76



77



78



79



80



81



82



83



84
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ملخص اليوم الثاني

أنشةطة وفعاليةات اليةوم التةدريبيكرة استفدت منهةا خةاللفحدد معلومة أو 

الثاني وترغ  في تطبيقها عند العودة لمقر عملك؟

86



2018الخطة التدريبية لقطاع المؤهالت الوطنية للربع الرابع من عام 

87

(2018ديسمبر  -أكتوبر )الخطة التدريبية لقطاع املؤهالت الوطنية 
وقت التدريباللغةمقر التدريب املدينةاأليامتاريخ البرنامجاسم البرنامج التدريبي

م2:30–ص  8:30العربيةهيئة تقويم التعليمالرياض20185 /10 /4-30/9(رجال)تدريب املدربين 

م2:30–ص  8:30العربيةهيئة تقويم التعليمالرياض20185/ 10/ 11-7(سيدات)تدريب املدربين 

م2:30–ص 8:30العربيةيحدد الحًقاجدة20183/ 10/ 18-16تأهيل املراجعين لطلبات التسجيل في اإلطار السعودي للمؤهالت

Registration processes at the Saudi Arabian Qualifications Framework6-8 /11 /20183JeddahTBCEnglish 8:30 am – 2:30 pm

م2:30–ص 8:30العربيةهيئة تقويم التعليمالرياض20183/ 11/ 15-13تأهيل املراجعين لطلبات التسجيل في اإلطار السعودي للمؤهالت

م2:30–ص 8:30العربيةهيئة تقويم التعليمالرياض20183/ 11/ 22-20تأهيل املراجعين لطلبات التسجيل في اإلطار السعودي للمؤهالت

م2:30–ص 8:30العربيةيحدد الحًقاجدة20183/ 11/ 29-27تأهيل املراجعين لطلبات التسجيل في اإلطار السعودي للمؤهالت

م2:30–ص 8:30العربيةهيئة تقويم التعليمالرياض20183/ 12/ 13-11تأهيل املراجعين لطلبات التسجيل في اإلطار السعودي للمؤهالت

م2:30–ص 8:30العربيةيحدد الحًقاجدة20183/ 12/ 20-18تأهيل املراجعين لطلبات التسجيل في اإلطار السعودي للمؤهالت

م2:30–ص 8:30العربيةهيئة تقويم التعليمالرياض20183/ 12/ 27-25تأهيل املراجعين لطلبات التسجيل في اإلطار السعودي للمؤهالت



نعمل سويًا 

بمؤهالت الكوادر الوطنيةلالرتقاء 
88


