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

التمرين ()1
مقدمة عن اإلطار السعودي للمؤهالت

النوع :فردي.

املدة 10:دقائق

يرجى قراءة كل عبارة من العبارات �أدناه وو�ضع عالمة (� )أو (� )أمام اخلانة املنا�سبة مع ت�صحيح اخلط�أ �إن وجد:
العبارة
الإطار ال�سعودي للم�ؤهالت اخت�صاره �سقف
مفهوم الأطر الوطنية للم�ؤهالت من املفاهيم احلديثة يف جمال �ضبط جودة التعليم
والتدريب
تهدف الأطر الوطنية للم�ؤهالت �إىل �ضمان ات�ساق عملية الت�صميم والبناء للم�ؤهالت
(الربامج) مع احتياجات �سوق العمل واملتطلبات التنموية للدول
الدول التي طبقت منظومة الأطر الوطنية للم�ؤهالت �أطلقت ا�سم الدولة على �أطرها
ال يوجد ما يلزم اجلهات وامل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية على حتقيق معايري الإطار ال�سعودي
للم�ؤهالت والت�سجيل يف الإطار
حتقيق معايري الت�سجيل يف الإطار يدعم من جهود امل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية يف ربط
ومواءمة م�ؤهالتها �أو براجمها مع جهات دولية �أخرى.
�أحد �أهداف �سقف هو تعزيز فر�ص التحاق وتقدم وانتقال املتعلمني واملتدربني بني القطاعات
التعليمية والتدريبية و�سوق العمل
ترتبط هيئة تقومي التعليم مبعايل وزير التعليم �إدار ًيا وتنظيم ًيا
ي�ساهم الإطار ال�سعودي للم�ؤهالت يف حتقيق بع�ض من �أهداف ر�ؤية اململكة 2030
هيئة تقومي التعليم هي اجلهة امل�س�ؤولة على الإ�شراف على الإطار وتطويره
عدد الدول التي طبقت الأطر الوطنية للم�ؤهالت حمدود ومل يتجاوز  40دولة
عدد م�ستويات الإطار ال�سعودي للم�ؤهالت  8م�ستويات
ال يغطي الإطار ال�سعودي للم�ؤهالت جميع قطاعات التعليم والتدريب يف اململكة
عملية الربط واملواءمة بني الأطر تتم وف ًقا للم�ستويات وعمق خمرجات التعلم يف كل م�ستوى
ال ي�ساعد الإطار ال�سعودي للم�ؤهالت يف حتقيق متطلبات االعتماد
الأو�صاف العامة ملخرجات التعلم يف الإطار ال�سعودي للم�ؤهالت مكونة من  5جماالت
الت�سجيل يف الإطار ال�سعودي للم�ؤهالت �أحد املمكنات للح�صول على االعتماد الأكادميي
من �أوائل الدول التي طبقت الأطر الوطنية للم�ؤهالت� :أ�سكتلندا و�أ�سرتاليا وجنوب �أفريقيا
م�ؤهل البكالوريو�س ُي�سكن على امل�ستوى ال�سابع يف الإطار ال�سعودي للم�ؤهالت
بد�أ مفهوم الأطر الوطنية للم�ؤهالت قبل �أكرث من � 25سنة
لن ي�ستعني الإطار مبمثلي اجلهات ذات العالقة واملخت�صني يف جلان احلوكمة واملراجعة
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التمرين ()2

األخطاء الشائعة التي عادة ما تقع فيها

المؤسسات التعليمية والتدريبية عند رفع
الشواهد واإلثباتات

النوع :فردي.

املدة 5:دقائق

يتطلب من امل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية تقدمي ال�شواهد والإثباتات والرباهني لتو�ضيح ا�ستيفائها وحتقيقها ملعايري
الت�سجيل يف الإطار ال�سعودي للم�ؤهالت .هناك عددً ا من املحددات واال�شرتاطات التي ينبغي على امل�ؤ�س�سات واجلهات
التعليمية والتدريبية مراعاتها عند رفع ال�شواهد والإثباتات والرباهني للإطار ال�سعودي للم�ؤهالت.
يرجى قراءة العنا�صر التالية والتي تو�ضح عدد من الأخطاء التي عادة ما تقع فيها امل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية عند رفع
ال�شواهد والإثباتات ذات ال�صلة با�ستيفاء وحتقيق معايري الت�سجيل ،والإجابة على �س�ؤال التمرين:
العبارة
تقدمي �شواهد و�إثباتات �أو براهني غري معتمدة �أو خمتومة من قبل امل�ؤ�س�سة التعليمية �أو التدريبية
ً
ارتباطا مبا�ش ًرا باملعيار �أو املحك
تقدمي �شواهد و�إثباتات وبراهني غري مرتبطة
رفع �شواهد و�إثباتات غري وا�ضحة وعدم مراعاة التن�سيق عند �إجراء امل�سح ال�ضوئي والت�صوير
ال يوجد عناوين لل�شواهد والإثباتات والرباهني التي مت رفعها مع منوذج الت�سجيل
عدم الإ�شارة �إىل رقم ال�صفحة ذات ال�صلة بال�شاهد والإثبات يف منوذج الت�سجيل
عدم ذكر مالحظة يف حال عدم انطباق املحك على امل�ؤ�س�سة مثال (وجود مزودي خدمات تعليم وتدريب مرتبطني باجلهة).
رفع وثائق ي�صعب قراءتها ومراجعتها نظ ًرا ل�صغر حجم اخلط �أو عدم دقة الت�صوير
رفع وثائق ب�صيغة خالف الوورد �أو البي دي �إف مما ي�صعب فتحتها بوا�سطة الربامج املتاحة
رفع وثائق و�شواهد م�ضغوطة ال تفتح �إال بوا�سطة برامج معينة قد ال تكون متاحة يف الأجهزة العامة
عدم وجود �شعار امل�ؤ�س�سة التعليمية �أو التدريبية �أو ختم يفيد ب�أن الوثيقة املقدمة ر�سمية ومعتمدة
حمتوى الوثيقة املقدمة ك�شاهد يختلف ع ّما هو متاح يف القنوات الر�سمية للم�ؤ�س�سة
ال�شواهد والإثباتات والرباهني مل يتم حتديثها وف ًقا لتطورات التي �أجريت على امل�ؤهل (الربنامج)

ما هي الأخطاء الأخرى التي قد تقع فيها امل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية عند رفع ال�شواهد والإثباتات للإطار ال�سعودي
للم�ؤهالت؟
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التمرين ()3

معايير تسجيل وإدراج الجهات

المانحة للمؤهالت (المعيار )4- 1

النوع :جماعي.

املدة 20 :دقيقة

حددت هيئة تقومي التعليم  7معايري لت�سجيل و�إدراج اجلهات املانحة للم�ؤهالت ،حتدد هذه املعايري ال�سيا�سات والإجراءات
والآليات لعملية تخطيط وبناء ومراجعة امل�ؤهالت (الربامج) .تهدف معايري ت�سجيل و�إدراج اجلهات املانحة للم�ؤهالت
�إىل �ضمان اتباع م�ؤ�س�سات التعليم والتدريب يف اململكة لأ�س�س ومنهجيات موحدة فيما يخ�ص عمليات الت�صميم والبناء
والتطوير للم�ؤهالت.
للم�شاركة يف التمرين يرجى قراءة الأ�سئلة التالية كمجموعة وتدوين الإجابة املنا�سبة ،على �أن تقوم كل جمموعة بتحديد
�ضابط للوقت وممثل لها لعر�ض وتقدمي الإجابات التي اتفق عليها �أع�ضاء املجموعة .الإجابة على الأ�سئلة املرتبطة بكل
معيار ينبغي �أال ي�ستغرق �أكرث من  5دقائق.
املعيار الأول :عمليات الإطار ال�سعودي للم�ؤهالت:
السؤال ()1

�أحد معايري ت�سجيل و�إدراج اجلهات املانحة للم�ؤهالت هو معيار :عمليات الإطار ال�سعودي للم�ؤهالت و�ضرورة
وجود فريق داخل امل�ؤ�س�سة التعليمية �أو التدريبية يتوىل ال�ش�ؤون املتعلقة بعمليات الت�سجيل ويكون حلقة الو�صل
بني امل�ؤ�س�سة و�سقف .ما هي الإدارات والأق�سام داخل امل�ؤ�س�سة التعليمية �أو التدريبية التي ب�إمكانها القيام بدور حلقة
الو�صل وتن�سيق �إجراءات الت�سجيل والت�أكد من ا�ستيفاء املعيار قبل رفع مناذج الت�سجيل وال�شواهد والإثباتات للإطار
ال�سعودي للم�ؤهالت؟
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السؤال ()2

ماهي اخل�صائ�ص وال�سمات واملهارات التي يتطلب �أن تتوفر يف الأفراد املر�شحني ليكونوا �ضمن الفريق الداخلي؟

1
2
3
4

السؤال ()3

جزء من متطلبات الت�سجيل يف الإطار ال�سعودي للم�ؤهالت هو دفع مقابل مايل عن كل طلب ت�سجيل ،ما �أهمية
احل�صول على موافقة الإدارة العليا يف امل�ؤ�س�سة التعليمية �أو التدريبية؟ وكيف ت�ستطيع امل�ؤ�س�سات بكلياتها و�أق�سامها
املختلفة التخطيط وجدولة طلبات الت�سجيل دون �أن تتحمل امل�ؤ�س�سة تبعات مالية كبرية؟ وما هو دور فريق العمل
الداخلي يف هذا ال�صدد؟

السؤال ()4

ما هي طبيعة ال�شواهد والإثباتات التي ميكن تقدميها للإطار ال�سعودي للم�ؤهالت من قبل امل�ؤ�س�سة التعليمية �أو
التدريبية والتي تو�ضح الت�شكيل الإداري لهذا الفريق الداخلي مع حتديد مهام وواجبات �أع�ضاء الفريق؟
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املعيار الثاين :نظم معلومات امل�ؤهالت
السؤال ()1

معيار نظم معلومات امل�ؤهالت هو �أحد معايري ت�سجيل و�إدراج اجلهات املانحة للم�ؤهالت ،ما �أهمية وجود �أنظمة
و�آليات تقنية ُتعنى بامل�ؤهالت (الربامج) املقدمة من قبل امل�ؤ�س�سة التعليمية �أو التدريبية؟ وملاذا حتتاج امل�ؤ�س�سات
التعليمية والتدريبية �إىل �أنظمة لإدارة قواعد بيانات ومعلومات املتعلمني واملتدربني املنتظمني واخلريجني؟

السؤال ()2

يف ظل الهجمات التقنية التي تواجه اجلهات التعليمية والتدريبية ما هي الإجراءات الإدارية واالحرتازية التي ميكن
للجهات تطبيقها للحد من �سرقة �أو فقدان املعلومات والبيانات املتعلقة بامل�ؤهالت واملتعلمني واملتدربني؟

السؤال ()3

ما هي ال�شواهد والإثباتات التي ميكن للم�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية تقدميها لتو�ضيح ا�ستيفاء املعيار؟
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املعيار الثالث :ت�صميم امل�ؤهالت
السؤال ()1

معيار ت�صميم امل�ؤهالت هو �أحد معايري ت�سجيل و�إدراج اجلهات املانحة للم�ؤهالت ،ما �أهمية وجود �آليات و�سيا�سات
و�إجراءات موحدة لعملية الت�صميم على م�ستوى امل�ؤ�س�سة التعليمية �أو التدريبية؟ وما هي التحديات التي قد تواجه
امل�ؤ�س�سات واملتعلمني واملتدربني و�أفراد املجتمع وجهات العمل يف حال عدم وجود �آليات ومنهجية موحدة لت�صميم
وبناء امل�ؤهالت؟

السؤال ()2

يتطلب لت�سجيل امل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية يف الإطار كجهة مانحة للم�ؤهالت �أن يكون لديها �إجراءات و�آليات
معتمدة الحت�ساب وتقدير ال�ساعات الفعلية �أو ما يعادلها للم�ؤهل ومكوناته ،و ُتعرف ال�ساعات الفعلية �أو ما يعادلها
ب�أنها الوقت الذي يحتاجه املتعلم يف م�ستوى معني لإجناز جمموعة من املخرجات ،وي�شمل جميع �أنواع �أن�شطة التعلم
(الواجبات والدرا�سة الذاتية وامل�شاريع واالختبارات والوقت املطلوب للتح�ضري لها) ما �أهمية تقدير هذا الوقت
وتو�ضيحه للمتعلمني/املتدربني؟
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السؤال ()3

�أحد متطلبات الت�سجيل يف الإطار ال�سعودي للم�ؤهالت �أن يكون لدى امل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية �إجراءات
و�سيا�سات ومنهجية موحدة ل�صياغة خمرجات التعلم؟ ما �أهمية هذا املعيار؟

السؤال ()4

ملاذا يجب �أن يكون لدى امل�ؤ�س�سات التعليمية �أو التدريبية �إجراءات و�سيا�سات ومنهجية موحدة لتقييم خمرجات
التعلم؟ وما هي و�سائل التقييم بخالف االختبارات التي ميكن للقائمني على الربامج و�أع�ضاء هيئة التدري�س
(التدريب) تطبيقها لقيا�س مدى حتقق خمرجات التعلم؟

السؤال ()5

وجود فر�ص االلتحاق والتقدم واالنتقال للم�ؤهل (الربنامج) مهم وله دور يف رفع كفاءة االنفاق وتوفري الوقت
واجلهد للمتعلمني واملتدربني ،وقد �سعت عدد من امل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية �إىل تفعيل مثل هذه الفر�ص ودعم
تقدم املتعلمني بني قطاعات التعليم والتوظيف �أو ما يعرف بربنامج التج�سري .ما �أهمية �أن يكون لدى امل�ؤ�س�سات
التعليمية والتدريبية �إجراءات و�سيا�سات ومنهجية موحدة يف حتديد فر�ص االلتحاق والتقدم واالنتقال للم�ؤهل
(الربنامج)؟ وما هي الفوائد التي ميكن �أن جتنيها امل�ؤ�س�سات عند تطبيق مثل هذه ال�سيا�سات والإجراءات واملنهجيات
لرباجمها وم�ؤهالتها؟
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السؤال ()6

ما هي ال�شواهد والإثباتات التي ميكن للم�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية تقدميها لتو�ضيح ا�ستيفاء املعيار؟
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املعيار الرابع :مراجعة وتطوير امل�ؤهالت
السؤال ()1

�أحد معايري ت�سجيل و�إدراج اجلهات املانحة للم�ؤهالت هو معيار :مراجعة وتطوير امل�ؤهالت و�ضرورة وجود �سيا�سات
و�إجراءات ومنهجية وا�ضحة لعملية املراجعة والتطوير ،يف ظل املتغريات املت�سارعة التي ي�شهدها �سوق العمل ،ما
�أهمية هذا املعيار؟ وما هي ال�ضوابط واال�شرتاطات املطلوب مراعاتها عند تطوير ومراجعة امل�ؤهالت؟

السؤال ()3

ينبغي �أن تقوم امل�ؤ�س�سات التعليمية �أو التدريبية مب�شاركة �أ�صحاب امل�صلحة و�أرباب العمل عند مراجعة وتطوير
امل�ؤهالت (الربامج) ،ما �أهمية �إ�شراكهم؟

السؤال ()3

ماهي التحديات التي من املمكن �أن تواجهها امل�ؤ�س�سات التعليمية �أو التدريبية عند �إ�شراكهم لأ�صحاب امل�صلحة و�أرباب
العمل؟ وما هي الطرق واحللول املتاحة للتغلب على مثل هذه التحديات �إن وجدت؟

www.eec.gov.sa
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السؤال ()4

ما هي طبيعة ال�شواهد والإثباتات التي ميكن تقدميها للإطار ال�سعودي للم�ؤهالت من قبل امل�ؤ�س�سة التعليمية �أو
التدريبية والتي تو�ضح ب�أن عملية املراجعة والتطوير للم�ؤهالت (الربامج) متت ب�شكل م�ؤ�س�سي ومنهجي؟

12
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الربنامج التدريبي لعمليات الت�سجيل يف الإطار ال�سعودي للم�ؤهالت (�سقف)

التمرين ()4

المعيار الخامس:

إصدار الشهادات وتوثيقها

النوع :فردي.

املدة 10 :دقائق

يرجى قراءة كل عبارة وو�ضع عالمة (� )أمام العبارات التي تنطبق �أو ال تنطبق مع معيار �إ�صدار ال�شهادات وتوثيقها:
العبارة

تنطبق

ال تنطبق

نظام �إلكرتوين لإ�صدار ال�شهادات وت�ضاف على ال�شهادة متطلبات الإطار رمز الت�سجيل وا�سم امل�ؤهل
�سيا�سات و�إجراءات و�آليات معتمدة على م�ستوى اجلهة لإ�صدار وتوثيق �شهادات املتعلمني/املتدربني
�سيا�سات و�إجراءات معتمدة على م�ستوى اجلهة لتوثيق الإجناز اجلزئي للمتعلمني/املتدربني
�سيا�سات و�إجراءات للوقاية من الأخطاء/االحتيال املحتملة عند �إ�صدار �أو �إعادة �إ�صدار ال�شهادات
تعديل م�سمى ال�شهادات مبا يتوافق مع متطلبات الإطار (الدرجة/حرف اجلر/التخ�ص�ص)
حتديد م�ستوى امل�ؤهل على وثيقة ال�شهادة
تطبيق الإجراءات الكفيلة ملنع التزوير لل�شهادات
طباعة ال�شهادات باللغتني العربية والإجنليزية
�شهادة ح�سن �سلوك
قائمة باملهارات والقدرات التي يتحلى بها اخلريج ()graduate profile
�أر�شفة ال�شهادات �إلكرتون ًيا
�إجراءات و�سيا�سات لتوثيق و�أر�شفة ال�شهادات
�إجراءات و�سيا�سات لطباعة بدل تالف �أو فاقد لل�شهادات
نظام �إلكرتوين لطباعة و�إ�صدار ال�شهادات
�إجراءات مُعلنة فيما يخ�ص �إ�صدار ال�شهادات
عدم الت�أخر يف ر�صد الدرجات و�إ�صدار ال�شهادات للطالب
نظم و�سيا�سات و�إجراءات حفظ ال�شهادات و�سجالت الدرجات موحدة بني �شطري البنني والبنات
امل�ؤهل املُ�سجل يف �سقف ينبغي �أن ت�ضاف يف ال�شهادة م�ستوى امل�ؤهل

www.eec.gov.sa
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ما هي الأمور التي يجب مراعاتها والعمل عليها داخل ًيا ال�ستيفاء معيار �إ�صدار ال�شهادات وتوثيقها؟

ما هي ال�شواهد والإثباتات التي يتطلب من امل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية تقدميها لتو�ضيح
ا�ستيفاء املعيار؟

14
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الربنامج التدريبي لعمليات الت�سجيل يف الإطار ال�سعودي للم�ؤهالت (�سقف)

التمرين ()5

المعيار السادس :الممارسات الخاطئة
المعيار السابع :التظلم

النوع :جماعي.

املدة 20 :دقيقة

للم�شاركة يف التمرين يرجى قراءة الأ�سئلة التالية كمجموعة وتدوين الإجابة املنا�سبة حتت كل �س�ؤال .كما نرجو من كل
جمموعة حتديد �ضابط للوقت وممثل لها لعر�ض وتقدمي الإجابات التي اتفق عليها �أع�ضاء املجموعة لبقية املجموعات.
املعيار ال�ساد�س :املمار�سات اخلاطئة
السؤال ()1

�أحد معايري ت�سجيل و�إدراج اجلهات املانحة للم�ؤهالت هو معيار :املمار�سات اخلاطئة والذي يهدف للحد من الأخطاء
الإدارية واملالية وت�ضارب امل�صالح وحتديدًا فيما يخ�ص( :القبول والت�سجيل ،بناء وت�صميم امل�ؤهالت ،مراجعة
وتطوير امل�ؤهالت ،طرح امل�ؤهل� ،إ�صدار ال�شهادات) ما �أهمية هذا املعيار؟

السؤال ()2

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

1
2
3
4
5
6
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السؤال ()3

ما هي ال�شواهد والإثباتات التي يتطلب من امل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية تقدميها لتو�ضيح ا�ستيفاء املعيار؟

املعيار ال�سابع :التظلم
السؤال ()1

�أحد معايري ت�سجيل و�إدراج اجلهات املانحة للم�ؤهالت هو معيار :التظلم والذي يتيح للمتعلمني �أو املتدربني �أو
مزودي التعليم والتدريب املرتبطني باجلهة االعرتا�ض حول القرارات املتعلقة بامل�ؤهل �أو �إجراءات التقييم ور�صد
النتائج وغريها ،ما �أهمية هذا املعيار؟ وما هي القنوات التي ميكن مل�ؤ�س�سات التعليم والتدريب ا�ستخدامها لن�شر
ال�سيا�سات والإجراءات والنماذج املتعلقة بالتظلم؟

16
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الربنامج التدريبي لعمليات الت�سجيل يف الإطار ال�سعودي للم�ؤهالت (�سقف)

السؤال ()2

ما هي ال�شواهد والإثباتات التي يتطلب من امل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية تقدميها لتو�ضيح ا�ستيفاء معيار التظلم
على امل�ستوى امل�ؤ�س�سي؟

www.eec.gov.sa
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التمرين ()6

نموذج تسجيل وإدراج الجهات
المانحة للمؤهالت

النوع :فردي.

املدة 10 :دقائق

الق�سم الأول :معلومات عامة عن اجلهة املقدمة للطلب
		
ا�سم اجلهة باللغة العربية
ا�سم اجلهة باللغة الإجنليزية
احلالة التنظيمية للجهة

تاريخ تقدمي الطلب
املوقع الإلكرتوين للجهة
العنوان
املنطقة الإدارية

ا�� �س ��م ال �� �ش �خ ����ص امل� ��� �س� ��ؤول ع��ن
عمليات الإطار بداخل اجلهة
املن�صب
رقم الهاتف
الربيد الإلكرتوين

18

معلومات اجلهة املتقدمة بطلب الت�سجيل

جهة حكومية
القرار ال�سامي/قرار جمل�س الوزراء الرقم .....................................................................
التاريخ ........................................................................................................................
جهة �أهلية
رقم الرخ�صة  ..................................................التاريخ  ...............................................اجلهة
ال�صادرة للرخ�صة ..........................................................................................
تاريخ نهاية الرخ�صة ...................................................................................................
�أخرى الرجاء التحديد:

�ص .ب:
الرمز الربيدي:
املدينة:
 الريا�ض
 املدينة املنورة
 املنطقة ال�شرقية
 تبوك
 احلدود ال�شمالية
 جنران
 اجلوف

 مكة املكرمة
 الق�صيم
  ع�سري
 حائل
  جازان
 الباحة

الق�سم /الإدارة
رقم اجلوال
رقم الفاك�س

جميع احلقوق محفوظة لهيئة تقومي التعليم ©

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

م �ل�اح � �ظ� ��ات (�أي م �ع �ل��وم��ات
�إ�ضافية)

الق�سم الثاين :معلومات الإف�صاح وااللتزام
نعم

ت�ؤكد اجلهة املتقدمة بطلب الت�سجيل كجهة مانحة مبا يلي:

ال

 .1توفر جميع ال�شواهد والرباهني والإثباتات ذات ال�صلة بتحقيق املعايري
� .2صحة ودقة ومالئمة جميع البيانات املقدمة
 .3املوافقة على توفري جميع معلومات املتعلمني املرتبطة بامل�ؤهالت (بعد ت�سجيلها) يف الإطار
ال�سعودي للم�ؤهالت
 .4املوافقة على ابالغ الإطار ال�سعودي للم�ؤهالت خالل فرتة الت�سجيل عن �أي �سبب قد ي�ؤثر على
�صالحية ت�سجيل اجلهة �أو �أي تعديالت �أجريت على اجلهة �أو امل�ؤهل الذي مت ت�سجيله
� .5أ .هل امل�ؤ�س�سة معتمدة اعتماد م�ؤ�س�سي (من م�ؤ�س�سة اعتماد حملية �أو دولية)؟
 .5ب� .إذا كانت �إجابة ال�س�ؤال ال�سابق نعم ،الرجاء تزويدنا با�سم اجلهة املعتمدة ورقم قرار االعتماد وارفاق �صورة من قرار االعتماد
•

•ا�سم جهة االعتماد:

•

•تاريخ االعتماد (مدة �صالحية االعتماد) من:

•

•الرجاء �إرفاق تقرير االعتماد

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

�إىل:

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

معلومات مزودي خدمة التعليم �أو التدريب (�إن وجد)

يف حال كانت اجلهة املتقدمة بطلب الت�سجيل كجهة مانحة تقوم فقط بت�صميم امل�ؤهالت ،ويوجد جهة �أو جهات
�أخرى تقوم بعملية طرح وتقدمي هذه امل�ؤهالت ،الرجاء تعبئة املعلومات التالية:
 .6ا�سم اجلهة �أو اجلهات التي تقوم بعملية طرح وتقدمي الربامج التعليمية �أو التدريبية

ا�سم اجلهة �أو اجلهات (�إن وجد)

www.eec.gov.sa
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.........................................................................................................................................................
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الق�سم الثالث :معلومات امل�ؤهالت

تقدمي نبذة عن امل�ؤهالت التي تقوم اجلهة املتقدمة بطلب الت�سجيل بت�صميمها �أو تطويرها
امل�ؤهالت التابعة للجهة
العدد الكلي للم�ؤهالت التابعة للجهة
عدد امل�ؤهالت املتوقع ت�سجيلها خالل عام من تقدمي طلب الت�سجيل كجهة مانحة
الرجاء كتابة معلومات امل�ؤهالت املتوقع ت�سجيلها خالل عام من تقدمي الطلب ميكن زيادة اخلانات ح�سب االحتياج
م�سمى امل�ؤهل

امل�ستوى املتوقع الت�سجيل عليه

م�سمى امل�ؤهل

امل�ستوى املتوقع الت�سجيل عليه

م�سمى امل�ؤهل

امل�ستوى املتوقع الت�سجيل عليه

م�سمى امل�ؤهل

امل�ستوى املتوقع الت�سجيل عليه

الق�سم الرابع :معايري ت�سجيل و�إدراج اجلهات املانحة للم�ؤهالت

حتدد اجلهة املتقدمة بطلب الت�سجيل حالة ا�ستيفاء املعايري واملحكات مع �أهمية الإ�شارة �إىل ا�سم ال�شاهد �أو الإثبات
التي قامت اجلهة ب�إرفاقه مع طلب الت�سجيل ،مع مراعاة تو�ضيح رقم ال�صفحة يف ال�شاهد �أو الوثيقة يف حال وجود
�أكرث من �صفحة يف ال�شاهد �أو االثبات.

20
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املعيار  :1عمليات الإطار ال�سعودي للم�ؤهالت

�أن يكون لدى اجلهة �آلية �إدارية ومالية ت�ضمن تطبيق عمليات الإطار ال�سعودي للم�ؤهالت.
املحكات

حالة اال�ستيفاء
م�ستوف
ٍ

م�ستوف
غري
ٍ

ال�شواهد
والإثباتات
ا�سم املرفق

#
املرفق

#
ال�صفحة

 1.1حت��دد اجل�ه��ة امل���س��ؤول�ين ع��ن الإ� �ش��راف على
العمليات وامل�ه��ام اخلا�صة ب��الإط��ار ال�سعودي
للم�ؤهالت.
� 2.1أن يكون لدى اجلهة �سيا�سات و�إجراءات لتنفيذ
مهام عمليات الإطار ال�سعودي للم�ؤهالت.
 3.1تعريف بالأدوار وامل�س�ؤوليات املتعلقة بعمليات
الإطار ال�سعودي للم�ؤهالت.
� 4.1أن يكون لدى اجلهة �شخ�ص (�ضابط ات�صال)
م�ع�ن��ي ب��ال �ق �ي��ام ب�ع�م�ل�ي��ات الإط� � ��ار ال���س�ع��ودي
للم�ؤهالت.
�أن ي�ك��ون ل��دى اجل�ه��ة موظفني م��ؤه�ل�ين للقيام
بعمليات الإطار ال�سعودي للم�ؤهالت.
� 5.1أن ي �ك��ون ل ��دى اجل �ه��ة �إج � � ��راءات م�ن��ا��س�ب��ة
ل �ل��إ� � �ش� ��راف ع �ل��ى م � � ��زودي خ ��دم ��ة ال�ت�ع�ل�ي��م
وال �ت��دري��ب امل��رت�ب�ط�ين ب�ه��ا مب��ا ي�ت�ن��ا��س��ب مع
معايري الإطار ال�سعودي للم�ؤهالت.
� 6.1أن ي�ك��ون ل��دى اجل�ه��ة م ��وارد ك��اف�ي��ة ت�ضمن
ا� �س �ت��دام��ة م��ال�ي��ة لإجن� ��از الأن �� �ش �ط��ة املتعلقة
بالإطار ال�سعودي للم�ؤهالت.

املعيار  :2نظم معلومات امل�ؤهالت

�أن يكون لدى اجلهة �آليات جلمع وترتيب وحفظ وت�أمني املعلومات والبيانات املتعلقة بامل�ؤهالت واملتعلمني.
املحكات

حالة
اال�ستيفاء
م�ستوف
م�ستوف غري
ٍ
ٍ

ال�شواهد
والإثباتات
ا�سم املرفق

#
املرفق

#
ال�صفحة

 1.2ل ��دى اجل �ه��ة �آل �ي��ة جل�م��ع وت��رت �ي��ب وت��وث �ي��ق امل�ع�ل��وم��ات
والبيانات املتعلقة بامل�ؤهالت يف نظام قواعد بيانات �شامل.
� 2.2أن ي �ك��ون ل ��دى اجل �ه��ة �آل �ي��ة جل�م��ع وت��رت �ي��ب ال�ب�ي��ان��ات
وامل�ع�ل��وم��ات املتعلقة ب � ��إدارة املتعل ّمني امل�سجلني يف نظام
قواعد البيانات.
� 3.2أن ي �ك��ون ل ��دى اجل �ه��ة �آل �ي��ة جل�م��ع وت��رت �ي��ب ال�ب�ي��ان��ات
واملعلومات املتعلقة مبزودي خدمة التعليم والتدريب
� 4.2ضمان وج��ود نظام �آم��ن وموثوق من �أج��ل جمع وترتيب
وحفظ البيانات واملعلومات.
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املعيار  :3ت�صميم امل�ؤهل

�أن يكون لدى اجلهة �آلية لت�صميم امل�ؤهالت وفقاً ملعايري الإطار ال�سعودي للم�ؤهالت.
املحكات

ال�شواهد
حالة
والإثباتات
اال�ستيفاء
م�ستوف ا�سم املرفق
م�ستوف غري
ٍ
ٍ

#
املرفق

#
ال�صفحة

 1.3لدى اجلهة �آلية لتحديد �أهداف امل�ؤهالت.
 2.3لدى اجلهة �إجراءات معتمدة الحت�ساب ال�ساعات الفعلية
�أو ما يعادلها للم�ؤهالت.
� 3.3أن يكون ل��دى اجلهة �آل�ي��ة ل�صياغة وحت��دي��د خمرجات
التعلم و�آليات التقييم.
 4.3حتديد �آلية التقييم التي ت�ضمن حتقيق خمرجات التعلم.
 5.3حتديد �آليات اال�شراف على م��زودي اخلمة فيما يخ�ص
التقييم.
 6.3لدى اجلهة �آلية التقدم واالنتقال بني امل�سارات املختلفة
للم�ؤهالت.

املعيار  :4مراجعة وتطوير امل�ؤهالت

�أن يكون لدى اجلهة �آلية ملراجعة وتطوير امل�ؤهالت وفقاً ملعايري الإطار ال�سعودي للم�ؤهالت.
املحكات

ال�شواهد
حالة
والإثباتات
اال�ستيفاء
م�ستوف ا�سم املرفق
م�ستوف غري
ٍ
ٍ

#
املرفق

#
ال�صفحة

 1.4لدى اجلهة �إجراءات وا�ضحة ميكن تطبيقها ملراجعة
وتطوير امل�ؤهالت.

املعيار � :5إ�صدار ال�شهادات وتوثيقها	
�أن يكون لدى اجلهة �آلية �إ�صدار وتوثيق امل�ؤهالت املنجزة كل ًيا �أو جزئ ًيا.
املحكات

ال�شواهد
حالة
والإثباتات
اال�ستيفاء
م�ستوف ا�سم املرفق
م�ستوف غري
ٍ
ٍ

#
املرفق

#
ال�صفحة

 1.5ل ��دى اجل �ه��ة �إج� � ��راءات وا� �ض �ح��ة لإ�� �ص ��دار وت��وث�ي��ق
ال�شهادات.
 2.5حتتوي ال�شهادة على جميع املعلومات املتعلقة بامل�ؤهل.
 3.5ل��دى اجل �ه��ة �إج � ��راءات لإ� �ص��دار ال��وث��ائ��ق اخل��ا��ص��ة
بالإجناز اجلزئي.
 4.5ل��دى اجل�ه��ة اج� ��راءات و�سيا�سات منا�سبة لإ��ص��دار
ال�شهادات متنع الغ�ش والأخطاء امل ُ ْح َت َمل وقوعها.
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املعيار  :6املمار�سات اخلاطئة

�أن يكون لدى اجلهة �آلية حتد وتعالج من املمار�سات اخلاطئة فيما يخ�ص ت�صميم وتقدمي وتقييم ومنح ال�شهادات.
املحكات

ال�شواهد
حالة
والإثباتات
اال�ستيفاء
م�ستوف ا�سم املرفق
م�ستوف غري
ٍ
ٍ

#
املرفق

#
ال�صفحة

 1.6لدى اجلهة �سيا�سات و�إج��راءات للحد من ومعاجلة
املمار�سات اخلاطئة والتحقق منها.
� 2.6أن يكون لدى اجلهة ال�سيا�سات والإجراءات لتحديد
ومراقبة ومعاجلة ت�ضارب امل�صالح.
 3.6ل��دى اجل�ه��ة �آل�ي��ة رق��اب�ي��ة على امل�م��ار��س��ات اخلاطئة
ملزودي التعليم والتدريب ذوي العالقة.

املعيار  :7التظلم

�أن يكون لدى اجلهة �آلية و�سيا�سات و�إجراءات وا�ضحة ي�ستطيع من خاللها الأفراد ومزودي اخلدمة تقدمي
مالحظاتهم �أو اعرتا�ضاتهم فيما يتعلق بامل�ؤهل.
املحكات

ال�شواهد
حالة
والإثباتات
اال�ستيفاء
م�ستوف ا�سم املرفق
م�ستوف غري
ٍ
ٍ

#
املرفق

#
ال�صفحة

� 1.7أن يكون ل��دى اجلهة �إج ��راءات للتظلم تو�ضح �آلية
ات �خ��اذ ال �ق ��رارات املتعلقة ب�ط�ل�ب��ات ال�ت�ظ�ل��م اخلا�صة
بامل�ؤهالت �أو مزودي اخلدمة.

www.eec.gov.sa
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التمرين ()7

أداة التحقق من استيفاء معايير تسجيل
وإدراج الجهات المانحة للمؤهالت في اإلطار
السعودي للمؤهالت

النوع :فردي.

املدة 20 :دقيقة

يرجى قراءة كل عن�صر من عنا�صر التحقق من منظور امل�ؤ�س�سة التعليمية �أو التدريبية التي تنتمي �إليها وو�ضع عالمة (√)
�أمام اخلانة املنا�سبة بجوار كل عن�صر.
يف نهاية اجلدول الثاين من التمرين يرجى حتديد العدد الإجمايل من العنا�صر املتوفرة والعنا�صر املتوفرة جزئ ًيا والعنا�صر
الغري متوفرة ،والإجابة على الأ�سئلة ذات ال�صلة.
يهدف التمرين �إىل �إتاحة الفر�صة لكم لتقومي �أداء جهتكم ذات ًيا والتعرف على مدى ا�ستيفاء معايري الت�سجيل كجهة مانحة
للم�ؤهالت يف الإطار ال�سعودي للم�ؤهالت.
اجل��دول الأول :الأ�سا�س القانوين (احلالة التنظيمية) ملزاولة عملية بناء
وت�صميم ومراجعة امل�ؤهالت
لدينا مر�سوم ملكي �أو قرار من جمل�س الوزراء مبزاولة عملية بناء وت�صميم ومراجعة
امل�ؤهالت
لدينا ترخي�ص �صادر من قبل وزارة التعليم يخولنا للقيام بعملية بناء وت�صميم امل�ؤهالت
لدينا ترخي�ص �صادر من قبل امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني يخولنا للقيام بعملية
بناء وت�صميم امل�ؤهالت

نعم

ال

ال ينطبق

لدينا رخ�صة �أو ترخي�ص �صادر من قبل �أحد اجلهات املعنية يف اململكة للقيام بعملية بناء
وت�صميم امل�ؤهالت ،يرجى حتديد ا�سم اجلهة .............................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................

متوفر غري
متوفر
جزئ ًيا متوفر

اجلدول الثاين :معايري وحمكات ت�سجيل و�إدراج اجلهات املانحة للم�ؤهالت
املعيار الأول :عمليات الإطار ال�سعودي للم�ؤهالت
لدينا فريق/جلنة داخلية ُتعنى ب�إدارة عمليات و�ش�ؤون ومتطلبات الت�سجيل يف الإطار
1
ال�سعودي للم�ؤهالت
مت �إ�صدار قرار �إداري بت�شكيل عنا�صر هذا الفريق/اللجنة ومت حتديد واجباتهم
2
وم�س�ؤولياتهم
 3مت ربط الفريق/اللجنة �ضمن الهيكل التنظيمي لدينا
 4يعمل الفريق/اللجنة لدينا مبراجعة طلبات الت�سجيل والت�أكد من ا�ستيفاء معايري الإطار
 5لدينا �إجراءات و�آليات للإ�شراف على تنفيذ الفريق/اللجنة للمهام وامل�س�ؤوليات املناطة بهم
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اجلدول الثاين :معايري وحمكات ت�سجيل و�إدراج اجلهات املانحة للم�ؤهالت

متوفر غري
متوفر
جزئ ًيا متوفر

 6لدينا �ضابط ات�صال يقوم بالتوا�صل والتن�سيق بيننا وبني فريق الإطار بهيئة تقومي التعليم
 7يعمل �أع�ضاء الفريق/اللجنة بالتعريف بعمليات ومعايري الإطار ون�شر الثقافة
 8لدينا �آليات و�إجراءات للإ�شراف على مقدمي خدمات التعليم �أو التدريب املرتبطني بنا
لدينا القدرات والإمكانيات املالية الالزمة لت�صميم وتطوير امل�ؤهالت وف ًقا ملعايري الإطار
9
وت�سجيلها يف الإطار
 10مت حتديد و�إقرار ميزانية لإدارة �ش�ؤون عمليات ت�سجيل اجلهة وم�ؤهالتنا �ضمن الإطار
 11لدينا خطة وميزانية معتمدة لعمليات الت�سجيل خالل ال�سنة
املعيار الثاين :نظم معلومات امل�ؤهالت
 12لدينا نظام تقني جلمع وترتيب وتوثيق املعلومات والبيانات املتعلقة بامل�ؤهالت
 13لدينا �إجراءات و�آليات حلفظ بيانات امل�ؤهالت وبيانات املتعلمني/املتدربني
لدينا القدرة يف ا�سرتجاع بيانات املتعلمني/املتدربني �آل ًيا بنا ًء على رقم ال�سجل املدين
14
للمتعلم/املتدرب
لدينا القدرة يف جمع وترتيب و�إدارة قواعد بيانات املتعلمني/املتدربني و�سجالتهم
15
الأكادميية
 16يتم اتباع �أق�صى درجات احلماية و�سرية البيانات واملعلومات اخلا�صة باملتعلمني/املتدربني
لدينا �سيا�سات و�إجراءات حمددة حلماية �سرية بيانات املتعلمني/املتدربني و�سجالتهم
17
الأكادميية
 18لدينا �سيا�سات و�إجراءات ال�ستخدام الأنظمة والآليات التقنية حمددة فيها ال�صالحيات
لدينا �أدلة �إر�شادية تو�ضح طريقة ا�ستخدام خ�صائ�ص الأنظمة والآليات التقنية اخلا�صة
19
باملتعلمني/املتدربني
لدينا بيانات �إلكرتونية باخلريجني الذين تخرجوا من قبلنا �أو عرب مزودي التعليم/
20
التدريب التابعني لنا
املعيار الثالث :ت�صميم امل�ؤهل
 21لدينا �آليات و�إجراءات معتمدة على م�ستوى اجلهة لتحديد الهدف من طرح امل�ؤهل
نتبع �إجراءات حمددة ل�ضمان م�شاركة �أ�صحاب امل�صلحة و�أرباب العمل يف عملية ت�صميم
22
ومراجعة امل�ؤهل
نتبع �إجراءات و�آليات ل�ضمان توافق م�ؤهالتنا مع االحتياجات التنموية واحتياجات �سوق
23
العمل
نتبع �إجراءات معتمدة لتقدير الوقت الذي يتطلب من املتعلم/املتدرب االلتزام به لتحقيق
24
خمرجات التعلم
نتبع �إجراءات معتمدة لتقدير الوقت املطلوب االلتزام به من قبل املتعلم/املتدرب لتحقيق
25
مكونات امل�ؤهل
 26لدينا �إجراءات و�آليات معتمدة على م�ستوى اجلهة ل�صياغة وحتديد خمرجات التعلم
 27لدينا �سيا�سات و�إجراءات و�آليات معتمدة على م�ستوى اجلهة لتقييم خمرجات التعلم
 28لدينا �سيا�سات و�إجراءات للإ�شراف على عملية تقييم خمرجات التعلم للم�ؤهل ومكوناته
لدينا �سيا�سات و�إجراءات للإ�شراف على مزودي خدمات التعليم/التدريب التابعني لنا
29
فيما يخ�ص التقييم

www.eec.gov.sa
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متوفر غري
متوفر
جزئ ًيا متوفر

اجلدول الثاين :معايري وحمكات ت�سجيل و�إدراج اجلهات املانحة للم�ؤهالت
املعيار الرابع :مراجعة وتطوير امل�ؤهالت
 30لدينا �سيا�سات و�إجراءات و�آليات معتمدة على م�ستوى اجلهة ملراجعة وتطوير امل�ؤهالت
 31نتبع �إجراءات التقومي الذاتي (التح�سني) امل�ستمر خالل عملية مراجعة وتطوير امل�ؤهالت
 32يتم اال�ستفادة من التغذية الراجعة من قبل املتعلمني عند مراجعة وتطوير امل�ؤهالت
يتم اال�ستفادة من التغذية الراجعة من قبل �أ�صحاب امل�صلحة وجهات العمل عند مراجعة
33
وتطوير امل�ؤهالت
 34يتم اال�ستفادة من التغذية الراجعة من قبل اخلريجني عند مراجعة وتطوير امل�ؤهالت
املعيار اخلام�س� :إ�صدار ال�شهادات وتوثيقها
لدينا �سيا�سات و�إجراءات و�آليات معتمدة على م�ستوى اجلهة لإ�صدار وتوثيق �شهادات
35
املتعلمني/املتدربني
لدينا نظام لإ�صدار ال�شهادات وميكن �إ�ضافة متطلبات الإطار (رمز الت�سجيل ،م�ستوى
36
امل�ؤهل) يف النظام
لدينا القدرة على تعديل م�سمى ال�شهادات مبا يتوافق مع متطلبات الإطار (الدرجة/حرف
37
اجلر/التخ�ص�ص)
لدينا �سيا�سات و�إجراءات معتمدة على م�ستوى اجلهة لتوثيق الإجناز اجلزئي للمتعلمني/
38
املتدربني
لدينا �سيا�سات و�إجراءات للوقاية من الأخطاء/االحتيال املحتملة عند �إ�صدار �أو �إعادة
39
�إ�صدار ال�شهادات
املعيار ال�ساد�س :املمار�سات اخلاطئة
لدينا �سيا�سات و�إجراءات معتمدة على م�ستوى اجلهة للحد من املمار�سات الإدارية واملالية
40
اخلاطئة
 41لدينا �إجراءات معتمدة للتحقق من املمار�سات اخلاطئة �إن وجدت
لدينا �سيا�سات و�إجراءات معتمدة ملراقبة ومعاجلة ت�ضارب امل�صالح فيما يخ�ص ت�صميم
42
ومراجعة امل�ؤهل
لدينا �سيا�سات و�إجراءات معتمدة ملراقبة ومعاجلة ت�ضارب امل�صالح فيما يخ�ص تقييم
43
امل�ؤهل ومكوناته
لدينا �سيا�سات و�إجراءات معتمدة ملراقبة ومعاجلة ت�ضارب امل�صالح فيما يخ�ص �إ�صدار ومنح
44
ال�شهادات
لدينا �سيا�سات و�إجراءات رقابية على مزودي التعليم والتدريب التابعني لنا للحد من
45
املمار�سات اخلاطئة
املعيار ال�سابع :التظلم
لدينا �سيا�سات و�إجراءات ومناذج معتمدة ي�ستطيع من خاللها الأفراد تقدمي تظلمهم
46
واعرتا�ضاتهم
جميع ال�سيا�سات والإجراءات للتظلم واالعرتا�ض متاحة جلميع الأفراد واجلهات ذات
47
ال�صلة
 48لدنيا �إجراءات و�آليات لتظلم املتعلمني/املتدربني حول التقييم والدرجات
 49لدنيا �إجراءات و�آليات لتظلم املتعلمني/املتدربني حول القبول وااللتحاق بامل�ؤهل
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اجلدول الثاين :معايري وحمكات ت�سجيل و�إدراج اجلهات املانحة للم�ؤهالت

متوفر غري
متوفر
جزئ ًيا متوفر

 50لدنيا �إجراءات و�آليات لتظلم املتعلمني/املتدربني حول �إ�صدار ومنح ال�شهادات
لدنيا �إجراءات و�آليات لتظلم املتعلمني/املتدربني حول فر�ص التقدم واالنتقال الذي يوفره
51
امل�ؤهل (الربنامج)
الإجمايل

املجاالت التي حتتاج اجلهة (امل�ؤ�س�سة) العمل عليها خالل الفرتة املقبلة ال�ستيفاء وحتقيق متطلبات ومعايري الت�سجيل كجهة
مانحة للم�ؤهالت يف الإطار ال�سعودي للم�ؤهالت:

فر�ص التح�سني والتطوير:

www.eec.gov.sa
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التمرين ()8
المعيار األول من معايير تسجيل وتسكين
المؤهالت :الموافقة النظامية

النوع :جماعي.

املدة 10 :دقائق

املعيار الأول :املوافقة النظامية
السؤال ()1

�ضمن معايري ت�سجيل وت�سكني امل�ؤهالت يف الإطار ال�سعودي للم�ؤهالت حددت الهيئة معيار املوافقة النظامية
كمتطلب وا�شرتاط لت�سجيل امل�ؤهل (الربنامج) يف �سقف ،ما �أهمية هذا املعيار؟

السؤال ()2

ما هي اخلطوات والإجراءات التي تتبعها امل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية عند اعتماد برنامج جديد �أو مطور وقبل
طرح الربنامج �أو امل�ؤهل؟
-1

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

-2

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

-3

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

-4

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

-5

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

-6

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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التمرين ()9
المعيار الثاني من معايير تسجيل وتسكين
المؤهالت :مشاركة أصحاب المصلحة

النوع :جماعي.

املدة 10 :دقائق

املعيار الثاين :م�شاركة �أ�صحاب امل�صلحة

السؤال ()1

حدد عدد من �أ�صحاب امل�صلحة  Stakeholdersممن لهم �أثر يف حت�سني جودة امل�ؤهالت (الربامج) املقدمة من قبل
امل�ؤ�س�سات التعليمية �أو التدريبية والذين ميكن �إ�شراكهم يف عملية بناء وت�صميم ومراجعة امل�ؤهالت؟

1
2
3

السؤال ()2

كيف ميكن للم�ؤ�س�سات التعليمية �أو التدريبية تفعيل م�شاركة �أ�صحاب امل�صلحة و�أرباب العمل يف عملية مراجعة وبناء
وت�صميم امل�ؤهالت؟
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السؤال ()3

ما هي الفوائد املرجوة من تفعيل جمل�س ا�ست�شاري للم�ؤهالت (الربامج) بع�ضوية �أ�صحاب امل�صلحة واملهنيني؟

السؤال ()4

ما هي ال�شواهد والإثباتات التي ميكن للم�ؤ�س�سات التعليمية �أو التدريبية تقدميها لتو�ضيح ب�أنها قد قامت ب�إ�شراك
�أ�صحاب امل�صلحة عرب الو�سائل املبا�شرة وغري املبا�شرة يف ت�صميم ومراجعة امل�ؤهل (الربنامج) املزمع ت�سجيله يف
�سقف؟

30
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التمرين ()10
المعيار الثالث من معايير تسجيل وتسكين
المؤهالت :الهدف من المؤهل

النوع :جماعي.

املدة 10 :دقائق

السؤال ()1

�أحد معايري ت�سجيل وت�سكني امل�ؤهالت �ضمن �سقف هو حتديد الهدف من امل�ؤهل ،وما هي الإجراءات التي ميكن
تطبيقها ل�ضمان ات�ساق الهدف من بناء وطرح امل�ؤهالت مع ر�ؤية اململكة  2030واملتطلبات التنموية واحتياجات �سوق
العمل؟

السؤال ()2

ماهي امل�صادر التي ميكن ا�ستخدامها واال�ستعانة بها لتحديد الهدف من ت�صميم وطرح امل�ؤهل؟
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التمرين ()11
المعيار الرابع :مكونات المؤهل

(صياغة مخرجات التعلم للمؤهل)

النوع :فردي.

املدة 10 :دقائق

جتيب خمرجات التعلم على �س�ؤال (ما الذي ينبغي �أن يكون الطالب قاد ًرا على القيام به يف نهاية امل�ؤهل (الربنامج) �أو
املقرر ومل يكن قاد ًرا عليه من قبل؟) ،ول�ضمان �صياغة خمرجات التعلم بطريقة �صحيحة هناك جمموعة من املحددات
واال�شرتاطات التي من املطلوب مراعاتها عند ال�صياغة:
املحددات واال�شرتاطات املطلوب مراعاتها عند �صياغة خمرجات التعلم على م�ستوى امل�ؤهل
يجب �أن يبد�أ خمرج التعلم بفعل يدل على العمل متبوعًا مبو�ضوع الفعل
يجب ا�ستخدام جمل ق�صرية عند �صياغة املخرج ل�ضمان الو�ضوح
�أن تكون مفهومة من قبل الطالب واملعلمني و�أ�صحاب العمل
جتنب �صياغة عدد كبري من خمرجات التعلم للربنامج (�أكرث من )10 – 8
جتنب الأفعال التي ال تتطلب مهارات عالية (مثل التعرف ،الإدراك  )...عند �صياغة املخرج
جتنب الأفعال التي ال تكون قابلة للقيا�س ب�سهولة
جتنب �إدراج �أكرث من فعل يف املخرج الواحد
�أن تكون خمرجات التعلم للم�ؤهل (الربنامج) م�صاغة وف ًقا لتو�صيف م�ستويات الإطار
اال�سرت�شاد باملعايري املهنية والأكادميية عند �صياغة خمرجات التعلم للم�ؤهل (الربنامج)
اال�سرت�شاد بت�صنيف بلوم وحتديدًا �أو�صاف م�ستويات التفكري العليا (التطبيق ،التحليل ،املقارنة)
�أن تكون خمرجات التعلم �شاملة جلوانب املعارف واملهارات والكفاءات
�أن تتنا�سب خمرجات التعلم للم�ؤهل (الربنامج) مع امل�ستوى العام للم�ؤهل
�أن تكون خمرجات التعلم ملقررات امل�ؤهل (الربنامج) مرتابطة مع خمرجات الربنامج الرئي�سة
م�شاركة �أ�صحاب امل�صلحة و�أرباب العمل عند �صياغة خمرجات التعلم
�أن تكون خمرجات التعلم للم�ؤهل مرتبط ب�أهداف الكلية/الق�سم ومت�سق مع توجهات ور�ؤى اجلهة
�أن تعك�س خمرجات التعلم للم�ؤهل (الربنامج) املعايري املهنية �أو احلرفية
مراعاة احتياجات �سوق العمل
�أن ت�شتمل على خ�صائ�ص الأهداف الذكية (حمدد ،قابل للقيا�س ،ي�ستطيع الطالب القيام به� ،أن تتنا�سب مع
الإمكانات املتاحة� ،أن ترتبط بوقت حمدد)
�أن تكون وا�ضحة وحمددة بدقة
�إجراء املقارنة املرجعية مع م�ؤهالت م�شابهة عند �صياغة خمرجات التعلم على م�ستوى امل�ؤهل
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التمرين ()12
مخرجات التعلم

النوع :فردي.

املدة 5 :دقائق

يرجى قراءة الأخطاء التالية والتي عادة ما يقع فيها القائمون على �صياغة خمرجات التعلم للم�ؤهل (الربنامج):
الأخطاء ال�شائعة عند �صياغة خمرجات التعلم للربنامج
ا�ستخدام �أكرث من فعل يف �صياغة خمرج التعلم
�أال تغطي خمرجات التعلم جميع جماالت التعلم املحددة من قبل �سقف
الرتكيز على املهارات الدنيا يف التفكري (�أن يعرف� ،أي يفهم)
ا�ستخدام م�صطلحات غام�ضة مثل (اعرف ،افهم ،كن على دراية ،كن على بينة ،كن على علم)
عدم اال�سرت�شاد باملعايري املهنية �أو الأكادميية عند �صياغة خمرجات التعلم للم�ؤهل (الربنامج)
�أال تتنا�سب خمرجات التعلم للم�ؤهل مع امل�ستوى العام للم�ؤهل
�أال ترتبط خمرجات التعلم للم�ؤهل (الربنامج) مع ر�سالة و�أهداف الربنامج
�أال يرتبط خمرجات تعلم املقررات مع خمرجات تعلم الربنامج
الإفراط يف ا�ستخدام نف�س الفعل
�صياغة خمرجات تعلم لي�ست واقعية
�صياغة خمرجات تعلم ال ميكن قيا�س مدى حتقيقها
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التمرين ()13
صياغة مخرج تعلم على مستوى
المؤهل (البرنامج)

املدة 15 :دقيقة

النوع :جماعي.

يرجى قراءة تو�صيف امل�ستوى ال�سابع بالإطار ال�سعودي للم�ؤهالت واال�سرت�شاد به ل�صياغة ثالثة خمرجات تعلم على
م�ستوى �أحد برامج البكالوريو�س التي تتفق املجموعة على عر�ضها لبقية املجموعات ،على �أن تغطي املخرجات املحددات
الآتية:

1
2
3

جوانب املعارف واملهارات ،والكفاءات
�أن تبد�أ بفعل قابل للقيا�س وتركز على املتعلم (الطالب)
�أن حتدد و�سيلة القيا�س املزمع ا�ستخدامها لقيا�س مدى حتقق خمرج التعلم
امل�ستوى 7
املعارف

النظريات واحلقائق

» »ال � �ف � �ه� ��م ال� ��� �ش ��ام ��ل »
وال � ��ر�ؤي � ��ة ال �ن �ق��دي��ة
للنظريات واملفاهيم
وامل� � ��� � �ص� � �ط� � �ل� � �ح � ��ات
الأ�� � � �س � � ��ا�� � � �س� � � �ي � � ��ة يف
التخ�ص�ص �أو جمال »
العمل.
» »م � �ع� ��رف� ��ة امل � ��دار� � ��س
ال�ف�ك��ري��ة �أو وج�ه��ات
ال � �ن � �ظ� ��ر امل �خ �ت �ل �ف��ة »
ال� �ت ��ي ي� �ق ��وم ع�ل�ي�ه��ا
التخ�ص�ص �أو جمال
العمل.
»
» »م �ع��ارف متخ�ص�صة
م � � � �ب � � � �ن � � � �ي � � ��ة ع� � �ل � ��ى
التطورات احلالية يف
التخ�ص�ص �أو جمال
العمل.

34

املهارات
التطبيق العملي
للمعرفة
»ت� �ط� �ب� �ي ��ق م� � �ه � ��ارات
و�أ�ساليب وممار�سات
متقدمة و�إبداعية يف
التخ�ص�ص �أو جمال
العمل.
»مم ��ار�� �س ��ة �أ� �س��ال �ي��ب
روت �ي �ن �ي��ة ل�ل�ت�ق���ص��ي
وال �ت �ح��ري وال�ب�ح��ث
مل�شروع حمدد.
»ال� �ت� �ق ��ومي ال �ن �ق��دي
لطرق و�أ�ساليب حل
امل�شاكل.
»ت ��وظ� �ي ��ف امل� � �ه � ��ارات
االدراك � �ي� ��ة وال�ف�ن�ي��ة
امل � �ت � �ط ��ورة ل�ت�ح�ل�ي��ل
امل �ع �ل ��وم ��ات امل �ع �ق��دة
وتقوميها.

الكفاءات
اال�ستقاللية وامل�س�ؤولية

ال�سمات

املمار�سة

» »العمل الفعال ب�شكل » »ا�� �س� �ت� �خ ��دام م� �ب ��ادئ »
نظرية مل�ه��ام معقّدة
جماعي �أو ب�إر�شاد �أو
با�ستقاللية.
يف ال �ت �خ �� �ص ����ص �أو »
جمال العمل.
» »ات � � � �خ� � � ��اذ ق � � � � � ��رارات
منظمة يف ال�سياقات » »ا�� �س� �ت� �خ ��دام ت�ق�ن�ي��ات
ال�ت��ي تتطلب العمل
م�ت�ق��دم��ة يف تطوير »
حلول مل�سائل معقدة
وال � �ت � �ع � � ّل� ��م ال� ��ذات� ��ي
مرتبطة بالتخ�ص�ص
واالبتكار.
�أو امل �ه �ن��ة �أو جم��ال
» »�إظ �ه��ار ال �ق��درة على
العمل.
�إدارة �أن�شطة فنية �أو
مهنية معقّدة و�إدارة » »اال� � � �س � � �ت � � �ف� � ��ادة م��ن »
امل � �� � �ص ��ادر امل �خ �ت �ل �ف��ة
فرق امل�شروع.
لإط � � �ل � � ��اق �أح � � �ك� � ��ام
» »ات �خ��اد ال � �ق ��رارات يف
وات� � � �خ � � ��اذ ق� � � � ��رارات
�سياقات غري متوقعة
�سليمة.
� �ض �م ��ن ال� �ت� �ع� �ل ��م �أو
» »حت �ل �ي��ل امل �ع �ل ��وم ��ات
العمل.
وتف�سريها ل�ل�إب��داع
وات� � � �خ � � ��اذ ق� � � � ��رارات
معقدة.

»ال��وع��ي ب��أه�م�ي��ة بناء
عالقات مهنية.
»�إظهار الثقة والقدرة
على ال�ق�ي��ادة وري��ادة
الأعمال.
»االت �� �س��ام ب��االح�ت�رام
وال� � �ت� � �ح� � �ل � ��ي ب � � ��روح
ال� �ف ��ري ��ق و� �س �ه��ول��ة
ال �ت��وا� �ص��ل يف ��س�ي��اق
اجتماعي ومهني.
»ت � � �ط� � ��وي� � ��ر � � �س � �م� ��ات
� �ش �خ �� �ص �ي��ة ت �ع �ك ����س
القيم والأخالق.
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مثال تو�ضيحي ل�صياغة خمرجات التعلم
من املتوقع من الطالب يف نهاية � .............................................أنه �سيكون قاد ًرا على:
مقارنة مناهج البحث املختلفة

تف�سري نتائج البحث واخلروج با�ستنتاجات منا�سبة

التوا�صل ب�شكل فعال مع املجموعات التي يعمل فيها

العمل بفاعلية كجزء من فريق العمل يف و�ضع حلول ملعاجلة
م�شكلة البطالة بني �أو�ساط ال�شباب

خمرج التعلم

املجال

خمرج تعلم ()1

املعارف

خمرج تعلم ()2

املهارات

خمرج تعلم ()3

الكفاءات

www.eec.gov.sa
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التمرين ()14
تحديد الساعات الفعلية أو ما يعادلها

النوع :فردي.

املدة 15 :دقيقة

بعد �صياغة خمرجات التعلم وحتديد و�سيلة القيا�س (التقييم) املنا�سبة على م�ستوى امل�ؤهل (الربنامج) ،يتطلب من امل�ؤ�س�سات
التعليمية �أو التدريبية والقائمني على عمليات ت�صميم ومراجعة وتطوير امل�ؤهل (الربنامج) حتديد الوقت الذي يتطلب من
املتعلم ا�ستثماره لتحقيق خمرج التعلم .وي�شتمل هذا الوقت على جميع �أن�شطة التعلم املتوقع من الطالب القيام به مثل:
الواجبات والدرا�سة الذاتية وامل�شاريع واالختبارات والوقت املطلوب للتح�ضري لها .وقد طور الإطار ال�سعودي للم�ؤهالت
منوذج مل�ساعدة امل�ؤ�س�سات التعليمية �أو التدريبية يف تقدير ال�ساعات الفعلية �أو ما يعادلها.
بطاقة ت�سكني امل�ؤهل ومكوناته يف الإطار ال�سعودي للم�ؤهالت
�سواء كان املكون �إلزامي �أو
يتكون امل�ؤهل من مكون واحد على الأقل ،وينبغي �أن يكون لكل مكون من مكونات امل�ؤهل بطاقة ً
اختياري .فيما يلي منوذج حتديد املخرجات على م�ستوى املقرر وحتديد ال�ساعات الفعلية �أو ما يعادلها املرتبطة بكل مكون.
حتديد م�ستوى املقرر (املكون) و�إجمايل عدد ال�ساعات الفعلية �أو ما يعادلها
ا�سم املقرر (املكون)
رمز املقرر
متطلبات م�سبقة
�أهداف املقرر
رمز  NOSSامل�ستخدم عند
ت�صميم امل�ؤهل (�إن وجد)
رموز  ASOCللمهن التي
ميكن حلامل امل�ؤهل �شغلها
(�إن وجدت)
قائمة خمرجات التعلم للمقرر (املكون) مبا فيها املعارف واملهارات والكفاءات
خمرج تعلم 1
خمرج تعلم 2
خمرج تعلم 3
خمرج تعلم 4
خمرج تعلم 5
(�أ�ضف ح�سب االحتياج)

36

جميع احلقوق محفوظة لهيئة تقومي التعليم ©

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

حتديد م�ستوى خمرجات التعلم (املذكورة �أعاله)
رقم
خمرج
التعلم

اقرتاح الت�سكني (من قبل اجلهة املانحة)
الو�صف

نوع املخرج
(تكويني/
نهائي)

امل�ستوى
املقرتح

املربرات

املعرفة
املهارات
الكفاءات
(�أ�ضف ح�سب االحتياج)
امل�ستوى العام للمقرر (املكون) ب�شكل عام
مالحظات (�إن وجد)

حتديد ال�ساعات الفعلية �أو ما يعادلها وف ًقا ملتطلبات الإطار ال�سعودي للم�ؤهالت
الن�شاط التعليمي

مدة الن�شاط

�ساعات املحا�ضرات

التكرار
(

عدد �ساعات التعلم

) * � 15أ�سبوع

عملي  /خمترب
االختبارات
التح�ضري لالختبارات
الدرا�سة الذاتية
التعلم من خالل العمل
م�شاريع
عرو�ض تو�ضيحية
�أخرى (الرجاء التحديد)
جمموع ال�ساعات التعلم (حت�سب �آل ًيا عرب النظام التقني)
مالحظات (�إن وجد)
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التمرين ()15
تحديد فرص االلتحاق والتقدم واالنتقال

النوع :جماعي.

املدة 15 :دقيقة

�ضمن معايري ت�سجيل وت�سكني امل�ؤهالت يف الإطار ال�سعودي للم�ؤهالت ،يتطلب من امل�ؤ�س�سات التعليمية �أو التدريبية
والقائمني على عمليات ت�صميم ومراجعة وتطوير امل�ؤهل (الربنامج) حتديد فر�ص االلتحاق والتقدم واالنتقال و�أن يكون لدى
امل�ؤهل (الربنامج) نقاط للدخول واخلروج بني القطاعات التعليمية والتدريبية و�سوق العمل.
يف اململكة جتربة ناجحة لتطبيق مثل هذه الإجراءات �أو ما يعرف بربنامج التج�سري للتخ�ص�صات ال�صحية حيث قامت
عدد من امل�ؤ�س�سات التعليمية وتدريبية ب�إتاحة الفر�ص للعديد من الطالب يف �إكمال ح�صولهم على درجة البكالوريو�س ومت
منح من اجتاز منهم ال�سنتني م�ؤهل الدبلوم.
�أحد التحديات التي تواجه الطالب والطالبات يف امل�ؤ�س�سات التعليمية �أو التدريبية هو عدم وجود نقاط للخروج يف بع�ض
امل�ؤهالت فنجد ب�أن ال�شخ�ص الذي يكمل ثالث �سنوات وي�ضطر لأي �سبب يف ترك الدرا�سة ال يتم تزويده ب�أي وثيقة بخالف
ك�شف الدرجات مما ي�ؤثر يف قدرة هذا ال�شخ�ص يف احل�صول على فر�ص عمل منا�سبة.
جند ب�أن هذه املمار�سة مطبقة يف العديد من الدول و�ساهمت يف توفري الوقت والتكلفة على املتعلم و�أ�سهمت يف ح�صول
املتعلمني على فر�ص عمل.
السؤال ()1

�أحد معايري ت�سجيل وت�سكني امل�ؤهالت يف الإطار ال�سعودي للم�ؤهالت هو حتديد فر�ص االلتحاق والتقدم واالنتقال
يف امل�ؤهل ،ما �أهمية هذا املعيار؟ وما هي الفوائد املرجوة يف حال طبقت هذه الإجراءات من قبل اجلهات املانحة
للم�ؤهالت؟
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السؤال ()2

ماهي هي نقاط الدخول واخلروج املنا�سبة مل�ؤهل مدته الإجمالية � 4سنوات وما هي الوثيقة (ال�شهادة) التي من
املمكن منحها خالل نقاط اخلروج التي يتم حتديدها من قبل اجلهة املعنية بت�صميم امل�ؤهل �أو تطويره؟

السؤال ()3

كيف ميكن ملعيار االلتحاق والتقدم واالنتقال �أن يعزز من فر�ص اتفاقيات الربط واملواءمة بني امل�ؤهالت والربامج
املقدمة من قبل اجلهات املانحة للم�ؤهالت واملُ�سجلة يف الإطار ال�سعودي للم�ؤهالت؟
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التمرين ()16
نموذج تسجيل وتسكين المؤهالت

النوع :فردي.

املدة 10 :دقائق

الق�سم الأول :معلومات اجلهة املانحة
تقوم اجلهة املتقدمة بطلب ت�سجيل امل�ؤهل بتعبئة املعلومات اخلا�صة بها كجهة مانحة.
معلومات اجلهة املانحة
ا�سم اجلهة املانحة باللغة العربية
ا� � �س � ��م اجل � �ه � ��ة امل� ��ان � �ح� ��ة ب��ال �ل �غ��ة
الإجنليزية
تاريخ ت�سجيل و�إدراج اجلهة املانحة
رم��ز اجل�ه��ة امل��ان�ح��ة ل�ل�م��ؤه�لات يف (يعب�أ من قبل النظام االلكرتوين)
الإطار
املوقع الإلكرتوين للجهة
�ص .ب:
العنوان
الرمز الربيدي:
املدينة:
 الريا�ض
املنطقة الإدارية
 املدينة املنورة
 املنطقة ال�شرقية
 تبوك
 احلدود ال�شمالية
 جنران
 اجلوف
ا�سم ال�شخ�ص امل�س�ؤول عن عمليات
الإطار بداخل اجلهة
املن�صب
الق�سم /الإدارة
الربيد الإلكرتوين
رقم الهاتف
رقم اجلوال
رقم الفاك�س
مالحظات (�أي معلومات �إ�ضافية)
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مكة املكرمة
الق�صيم
 ع�سري
حائل
 جازان
الباحة
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الق�سم الثاين :معلومات الإف�صاح وااللتزام
نعم

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

ال

 .1يعد امل�ؤهل �صادراً من قبل اجلهة املانحة� ،أو لدى اجلهة الإذن من قبل مالك حقوق امل�ؤهل
 .2املوافقة على توفري جميع الأدلة ال�شواهد والرباهني املتعلقة باملعايري
� .3صحة ودقة ومالئمة جميع البيانات املقدمة
 .4املوافقة على توفري جميع معلومات املتعلمني املرتبطة بامل�ؤهالت (بعد ت�سجيلها) يف الإطار ال�سعودي
للم�ؤهالت
 .5املوافقة على �إبالغ الإطار ال�سعودي للم�ؤهالت خالل فرتة الت�سجيل عن �أي �سبب قد ي�ؤثر على
�صالحية ت�سجيل امل�ؤهل �أو �أي تعديالت �أجريت على امل�ؤهل الذي مت ت�سجيله
� .6أ .هل امل�ؤهل معتمد من قبل �أي جهة (اعتماد حملي �أو دويل)؟
 .6ب� .إذا كانت �إجابة ال�س�ؤال ال�سابق نعم ،الرجاء تزويدنا با�سم اجلهة املعتمدة ورقم قرار االعتماد و�إرفاق �صورة من قرار االعتماد
ا�سم جهة االعتماد

تاريخ االعتماد

الرجاء �إرفاق تقرير االعتماد

معلومات مزودي خدمة التعليم �أو التدريب (�إن وجد)
يف حال كانت اجلهة املتقدمة بطلب ت�سجيل امل�ؤهل خمتلفة عن اجلهة التي تقوم بتقدميه ،الرجاء تعبئة املعلومات التالية:
 .7ا�سم اجلهة �أو اجلهات التي تقوم بعملية تقدمي الربامج التعليمية �أو التدريبية
ا�سم اجلهة �أو اجلهات (�إن وجد)

الق�سم الثالث :معلومات امل�ؤهالت
تقدمي نبذة عن امل�ؤهل املراد ت�سجيله
عنوان امل�ؤهل باللغة العربية
عنوان امل�ؤهل باللغة الإجنليزية (�إن وجد)
رقم مرجع امل�ؤهل لدى اجلهة املانحة
امل�ستوى املقرتح للت�سجيل يف الإطار
عدد ال�ساعات الفعلية �أو ما يعادلها
املدة الإجمالية املتوقعة لإجناز امل�ؤهل
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اال�سم
امل�ؤهل
الربيد الإلكرتوين
رقم التوا�صل
اال�سم
امل�ؤهل
الربيد الإلكرتوين
�أ�سماء الأ�شخا�ص امل�شاركني يف ت�صميم
امل�ؤهل (ميكن زيادة اخلانات عند احلاجة)

رقم التوا�صل
اال�سم
امل�ؤهل
الربيد الإلكرتوين
رقم التوا�صل
اال�سم
امل�ؤهل
الربيد الإلكرتوين
رقم التوا�صل

مالحظات (�إن وجد)
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الق�سم الرابع :هيكل امل�ؤهل
يف حال وجود مواد اختيارية �ضمن امل�ؤهل ،فيتم �إدراج املواد الإلزامية �أو ًال ،وتليها املواد االختيارية .ويتم حتديد
عدد ال�ساعات الفعلية لكل مادة.
عنوان املادة

رقم اجلهة املانحة

م�ستوى الإطار

ال�ساعات
الفعلية

النوع – �إلزامي/
اختياري

(يعب�أ من قبل النظام)
(يعب�أ من قبل النظام)
(يعب�أ من قبل النظام)
(يعب�أ من قبل النظام)
(يعب�أ من قبل النظام)
(يعب�أ من قبل النظام)
(يعب�أ من قبل النظام)
(يعب�أ من قبل النظام)
(يعب�أ من قبل النظام)
(يعب�أ من قبل النظام)
(يعب�أ من قبل النظام)
(مي �ك��ن �إ�� �ض ��اف ��ات خ ��ان ��ات ح�سب
االحتياج)

(يعب�أ من قبل النظام)

عدد ال�ساعات الإلزامية
عدد ال�ساعات االختيارية
عدد ال�ساعات املطلوبة للتخرج
م�سارات التقدم (حتديد جمموعة املواد التي حتدد م�سارات التقدم)

اخلربات العملية (حتديد جمموعة املواد التي تخدم �سوق العمل)
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الق�سم اخلام�س :قائمة الوثائق الداعمة:
تقوم اجلهة املانحة بتقدمي جمموعة من ال�شواهد والإثباتات التي تدعم ا�ستيفاء متطلبات الت�سجيل .يتم توفريها عن طريق
النظام الإلكرتوين.
يرجى ذكر الوثائق املدرجة يف الطلب التي ت�شمل ما يلي:
•القائمة املرجعية للتقييم الذاتي
•ن�سخة من جميع تو�صيفات املواد
•ن�سخ من حما�ضر اجتماعات ت�صميم امل�ؤهالت والقرارات املتخذة
•تفا�صيل م�شاركة �أ�صحاب امل�صلحة مبا يف ذلك ملفهم ال�شخ�صي
#

ا�سم الوثيقة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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الق�سم ال�ساد�س :معايري ت�سجيل وت�سكني امل�ؤهالت
حتدد اجلهة املتقدمة بطلب الت�سجيل حالة ا�ستيفاء املعايري واملحكات مع �أهمية الإ�شارة �إىل ا�سم ال�شاهد �أو الإثبات التي
قامت اجلهة ب�إرفاقه مع طلب الت�سجيل ،مع مراعاة تو�ضيح رقم ال�صفحة يف ال�شاهد �أو الوثيقة يف حال وجود �أكرث من
�صفحة يف ال�شاهد �أو االثبات.
املعيار  :1املوافقة النظامية
�أن تنتمي امل�ؤهالت �إىل جهة مانحة للم�ؤهالت م�سجلة يف الإطار ال�سعودي للم�ؤهالت مع تقدمي املوافقات النظامية على طرح
وت�صميم امل�ؤهل.
املعيار  :1املوافقة النظامية
ال�شواهد
حالة
املحكات
#
#
والإثباتات
اال�ستيفاء
املرفق ل�صفحة
م�ستوف ا�سم املرفق
م�ستوف غري
ٍ
ٍ
م�سجلة
� 1.1أن تكون اجلهات املانحة للم�ؤهالت
ّ
ومُدرجة يف املر�صد الوطني.
� 2.1أن تقدم اجلهة قرار املوافقة على ت�صميم وطرح
امل�ؤهل.
مالحظات �إ�ضافية تدعم عملية مراجعة املعيار واملحكات

املعيار  :2م�شاركة �أ�صحاب امل�صلحة
�أن يتم ت�صميم ومراجعة امل�ؤهالت مب�شاركة �أ�صحاب امل�صلحة وخرباء التخ�ص�ص.
املعيار  :2م�شاركة �أ�صحاب امل�صلحة
حالة
املحكات
اال�ستيفاء
م�ستوف
م�ستوف غري
ٍ
ٍ
 1.2م�شاركة �أ�صحاب امل�صلحة يف ت�صميم امل�ؤهل
ومقرراته.
 2.2م�شاركة �أ�صحاب امل�صلحة يف مراجعة امل�ؤهل
ومقرراته.
مالحظات �إ�ضافية تدعم عملية مراجعة املعيار واملحكات
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#
املرفق

#
ال�صفحة
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املعيار  :3الهدف من امل�ؤهل
�أن يكون للم�ؤهل هدف حمدد يو�ضح االحتياج الفعلي والدوافع لت�صميم وطرح امل�ؤهل.
املعيار  :3الهدف من امل�ؤهل
حالة
املحكات
اال�ستيفاء
م�ستوف
م�ستوف غري
ٍ
ٍ
� 1.3أن يكون هناك هدف حمدد من ت�صميم وطرح
امل�ؤهالت.
� 2.3أن يكون الهدف من امل�ؤهل مبن ًيا على احتياجات
حمددة.
� 3.3أن يدعم كل مقرر من مقررات امل�ؤهل حتقيق
الهدف العام من طرح امل�ؤهل.
مالحظات �إ�ضافية تدعم عملية مراجعة املعيار واملحكات

ال�شواهد
والإثباتات
ا�سم املرفق

#
املرفق

#
ال�صفحة

املعيار  :4م�سمى امل�ؤهل
ا�ستخدام م�سميات منا�سبة للم�ؤهالت حتدد التخ�ص�ص ب�شكل وا�ضح.
املعيار  :4م�سمى امل�ؤهل
حالة
املحكات
اال�ستيفاء
م�ستوف
م�ستوف غري
ٍ
ٍ
 1.4م�سمى امل�ؤهل ينا�سب امل�ستوى املحدد يف الإطار
ال�سعودي للم�ؤهالت.
 2.4عنا�صر م�سمى امل�ؤهل
مالحظات �إ�ضافية تدعم عملية مراجعة املعيار واملحكات
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#
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#
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املعيار  :5مكونات امل�ؤهل
ان ت�شتمل مكونات امل�ؤهل على م�ستوى امل�ؤهل وخمرجات التع ّلم وال�ساعات الفعلية �أو ما يعادلها.
املعيار  :5مكونات امل�ؤهل
ال�شواهد
حالة
املحكات
والإثباتات
اال�ستيفاء
م�ستوف ا�سم املرفق
م�ستوف غري
ٍ
ٍ
 1.5حتديد م�ستوى امل�ؤهل.
 2.5حتديد م�ستوى املقررات للم�ؤهل.
� 3.5أن يحتوي امل�ؤهل على جمموعة مرتابطة من
خمرجات التع ّلم تعك�س امل�ستوى العام للم�ؤهل وتت�ضمن
جماالت املعرفة واملهارة والكفاءة لكل مقرر.
� 4.5أن حتتوي مقررات امل�ؤهل على جمموعة مرتابطة
وكافية من خمرجات التع ّلم مبنية على تو�صيف
خمرجات التعلم يف امل�ستوى املحدد لكل مقرر.
 5.5حتديد ال�ساعات الفعلية �أو ما يعادلها للم�ؤهل
وجلميع املقررات وتكون �شاملة لكل �ساعات التعلم.
� 6.5أن تعك�س خمرجات التعلم �أي معايري مهنية �أو
حرفية منا�سبة �إن وجدت.
مالحظات �إ�ضافية تدعم عملية مراجعة املعيار واملحكات
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املعيار  :6تقييم خمرجات التعلم
ا�ستخدام معايري تقييم �شفافة وقابلة للقيا�س من �أجل الت�أكد من حتقيق خمرجات التعلم.
املعيار  :6تقييم خمرجات التعلم
ال�شواهد
حالة
املحكات
والإثباتات
اال�ستيفاء
م�ستوف ا�سم املرفق
م�ستوف غري
ٍ
ٍ
� 1.6أن يكون التقييم مرتبط بكل خمرج من خمرجات
التعلم يف امل�ؤهل واملقررات.
� 2.6أن يتوافق التقييم مع خمرجات التعلم.
 3.6ا�ستخدام �أ�ساليب تقييم متنوعة للت�أكد من حتقيق
خمرجات التع ّلم.
مالحظات �إ�ضافية تدعم عملية مراجعة املعيار واملحكات

#
املرفق

#
ال�صفحة

املعيار  :7االلتحاق والتقدم واالنتقال
�أن تكون متطلبات القبول وااللتحاق للم�ؤهل وا�ضحة و�شفافة وتدعم م�سارات التقدم واالنتقال املرنة.
املعيار  :7االلتحاق والتقدم واالنتقال
ال�شواهد
حالة
املحكات
والإثباتات
اال�ستيفاء
م�ستوف ا�سم املرفق
م�ستوف غري
ٍ
ٍ
 1.7حتديد احلد الأدنى من متطلبات القبول للم�ؤهل.
 2.7متطلبات فر�ص وم�سارات التقدم للم�ؤهل.
� 3.7أن تكون ال�ساعات املحت�سبة قابلة لالنتقال بني
امل�ؤهالت وبني اجلهات املانحة للم�ؤهالت.
مالحظات �إ�ضافية تدعم عملية مراجعة املعيار واملحكات
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التمرين ()17
أداة التحقق من استيفاء معايير تسجيل وتسكين
المؤهالت في اإلطار السعودي للمؤهالت

النوع :فردي.

املدة 15 :دقيقة

يرجى قراءة كل عن�صر من عنا�صر التحقق من منظور القائمني على ت�صميم وبناء ومراجعة امل�ؤهل (الربامج) وو�ضع عالمة
(� )أمام اخلانة املنا�سبة بجوار كل عن�صر.
يف نهاية اجلدول يرجى حتديد العدد الإجمايل من العنا�صر املتوفرة والعنا�صر املتوفرة جزئ ًيا والعنا�صر الغري متوفرة،
والإجابة على الأ�سئلة ذات ال�صلة بالتمرين.
يهدف التمرين �إىل �إتاحة الفر�صة لكم لتقومي مدى ا�ستيفاء امل�ؤهل (الربنامج) ملعايري وا�شرتاطات الت�سجيل والت�سكني يف
الإطار ال�سعودي للم�ؤهالت.
معايري وحمكات ت�سجيل وت�سكني امل�ؤهل يف الإطار ال�سعودي للم�ؤهالت

متوفر غري
متوفر
جزئ ًيا متوفر

املعيار الأول :املوافقة النظامية
 1امل�ؤهل (الربنامج) املراد ت�سجيله وت�سكينه يف الإطار قد �أنهى الإجراءات النظامية للبناء
واملراجعة
 2لدى القائمني على امل�ؤهل (الربنامج) موافقة نظامية من قبل جمل�س اجلامعة /جمل�س
الكلية على طرح امل�ؤهل
 3لدينا قرار باملوافقة على الت�سجيل كجهة مانحة للم�ؤهالت �ساري املفعول
املعيار الثاين :م�شاركة �أ�صحاب امل�صلحة
 4لدينا �سيا�سات و�إجراءات معتمدة ت�ضمن م�شاركة �أ�صحاب العمل يف بناء وت�صميم ومراجعة
امل�ؤهل (الربنامج)
 5لدينا �آليات لتوثيق االجتماعات مع �أ�صحاب امل�صلحة خالل عملية بناء وت�صميم ومراجعة
امل�ؤهل (الربنامج)
 6لدينا جمل�س ا�ست�شاري مُ�شكل من قبل �أع�ضاء هيئة التدري�س/التدريب واملهنيني وممثلي
جهات العمل
 7لدينا مناذج معتمدة ل�ضمان م�شاركة �أ�صحاب العمل خالل عملية بناء وت�صميم ومراجعة
امل�ؤهل (الربنامج)
 8لدينا بيانات لكافة الأفراد واجلهات امل�شاركة من خارج اجلهة يف عملية بناء ومراجعة
امل�ؤهل (الربنامج)
املعيار الثالث :الهدف من امل�ؤهل
 9لدينا �إجراءات معتمدة على م�ستوى اجلهة لتحديد الهدف من بناء وطرح امل�ؤهل
(الربنامج)
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متوفر غري
متوفر
جزئ ًيا متوفر

معايري وحمكات ت�سجيل وت�سكني امل�ؤهل يف الإطار ال�سعودي للم�ؤهالت

 10نتبع �إجراءات حمددة مل�شاركة �أ�صحاب امل�صلحة و�أرباب العمل يف حتديد الهدف من امل�ؤهل
(الربنامج)
 11مت اتباع �إجراءات معتمدة ل�ضمان ب�أن امل�ؤهل (الربنامج) املراد ت�صميمه وطرحه مرتبط
باحتياج فعلي
 12مت اتباع �إجراءات معتمدة ل�ضمان ب�أن الهدف من امل�ؤهل (الربنامج) مرتبط ب�أهداف
ور�ؤى اجلهة
 13جميع مقررات امل�ؤهل (الربنامج) ت�سهم يف حتقيق الهدف من امل�ؤهل
 14مت �صياغة وحتديد الهدف من امل�ؤهل (الربنامج) بعد القيام بدرا�سة مرجعية مل�ؤهالت
وبرامج م�شابهه
 15لدينا �سيا�سات و�إجراءات و�آليات معتمدة على م�ستوى اجلهة لقيا�س مدى حتقق الهدف
من امل�ؤهل
املعيار الرابع :م�سمى امل�ؤهل
 16لدينا �سيا�سات و�إجراءات و�آليات معتمدة لتحديد م�سمى امل�ؤهل (الربنامج)
 17مت اتباع �إجراءات حمددة ل�ضمان م�شاركة �أ�صحاب امل�صلحة و�أرباب العمل يف حتديد م�سمى
امل�ؤهل (الربنامج)
 18لدينا �سيا�سات و�إجراءات و�آليات معتمدة لتعديل م�سمى امل�ؤهل (الربنامج)
 19م�سمى امل�ؤهل (الربنامج) يحتوي على الدرجة العملية (حرف اجلر) والتخ�ص�ص
 20م�سمى امل�ؤهل (الربنامج) متوفر باللغتني والعربية والإجنليزية
 21مت اتباع �إجراءات املقارنة املرجعية للت�أكد ب�أن م�سمى امل�ؤهل (الربنامج) متوافق مع
امل�سميات الأخرى
 22مت اال�سرت�شاد مب�سميات امل�ؤهالت والربامج امل�شابهة املوجودة يف املر�صد الوطني عند
حتديد امل�سمى
املعيار اخلام�س :مكونات امل�ؤهل
 23مت حتديد م�ستوى امل�ؤهل (الربنامج) ا�ستنادًا على م�ستويات الإطار
 24لدينا �سيا�سات و�إجراءات و�آليات معتمدة على م�ستوى اجلهة لتحديد مكونات امل�ؤهل
(الربنامج) واملقررات
 25مت �صياغة خمرجات التعلم للم�ؤهل (الربنامج) وف ًقا لتو�صيف م�ستويات الإطار
 26مت اال�سرت�شاد باملعايري املهنية عند �صياغة خمرجات التعلم للم�ؤهل (الربنامج)
 27خمرجات التعلم تركز على جوانب املعارف واملهارات والكفاءات
 28جميع خمرجات التعلم للم�ؤهل (للربنامج) تتنا�سب مع امل�ستوى العام للم�ؤهل
 29خمرجات التعلم ملقررات امل�ؤهل (الربنامج) مرتابطة وقائمة على جماالت املعارف
واملهارات والكفاءات
 30لدينا �سيا�سات و�إجراءات ل�ضمان م�شاركة �أ�صحاب امل�صلحة و�أرباب العمل عند �صياغة
خمرجات التعلم
 31خمرجات التعلم للم�ؤهل (الربنامج) مرتبط ب�أهداف الكلية (الق�سم) ومت�سق مع توجهات
ور�ؤى اجلهة
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معايري وحمكات ت�سجيل وت�سكني امل�ؤهل يف الإطار ال�سعودي للم�ؤهالت

متوفر غري
متوفر
جزئ ًيا متوفر

 32عُر�ضت خمرجات التعلم على جمل�س امل�ؤهل (الربنامج) اال�ست�شاري ومت الأخذ بر�أي
املهنيني وجهات العمل
 33تعك�س خمرجات التعلم للم�ؤهل (الربنامج) املعايري املهنية �أو احلرفية
 34لدينا �سيا�سات و�إجراءات معتمدة لتحديد ال�ساعات املعتمدة للم�ؤهل (الربنامج)
 35ال�ساعات املعتمدة الإجمالية للم�ؤهل (الربنامج) تتوافق مع اللوائح والأنظمة املعمول بها
يف اململكة
 36مت �إجراء مقارنة مرجعية لعدد ال�ساعات املعتمدة للربنامج مع برامج م�شابهه �أخرى
 37مت تقدير الوقت الإجمايل املطلوب من املتعلم ا�ستثماره لتحقيق كل خمرج من خمرجات
تعلم امل�ؤهل (الربنامج)
املعيار ال�ساد�س :تقييم خمرجات التعلم
 38لدينا �سيا�سات و�إجراءات معتمدة لتقييم خمرجات التعلم للم�ؤهل (الربنامج)
 39يحتوي امل�ؤهل (الربنامج) على و�سائل متنوعة للتقييم
 40لدى امل�ؤهل (الربنامج) �إجراءات مبا�شرة والغري مبا�شرة لقيا�س مدى حتقق خمرجات
التعلم
 41مت التوا�صل مع اجلهات املوظفة خلريجي امل�ؤهل (الربنامج) و�س�ؤالهم حول قدرات
ومهارات اخلريجني
املعيار ال�سابع :االلتحاق والتقدم واالنتقال
 42لدينا �سيا�سات و�إجراءات ومناذج معتمدة حتدد فر�ص التقدم واالنتقال الذي يوفره امل�ؤهل
(الربنامج)
 43مت حتديد نقاط اخلروج والدخول يف امل�ؤهل (الربنامج) ب�شكل يحقق العدالة للطالب
واملتعلمني
 44مت ن�شر فر�ص التقدم واالنتقال التي يوفرها امل�ؤهل (الربنامج)
 45مت حتديد وتعريف الطالب باتفاقيات الربط واملواءمة التي متت للم�ؤهل (الربنامج)
 46مت تعريف الطالب بفر�ص التقدم واالنتقال التي يوفرها امل�ؤهل (الربنامج)
 47تت�شابه فر�ص االلتحاق والتقدم واالنتقال للم�ؤهل (الربنامج) بني �شطري الطالب
والطالبات
 48لدينا �إجراءات معتمدة للتوا�صل مع خريجي امل�ؤهل (الربنامج) وتو�ضيح فر�ص التقدم
واالنتقال
الإجمايل
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املجاالت التي حتتاج اجلهة (امل�ؤ�س�سة) العمل عليها خالل الفرتة املقبلة ال�ستيفاء وحتقيق متطلبات
ومعايري ت�سجيل وت�سكني امل�ؤهالت يف الإطار ال�سعودي للم�ؤهالت:

فر�ص التح�سني والتطوير:
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