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معايير تسجيل وإدراج الجهات المانحة 

من  بامل�ؤهالت  يعنى  فيما  والبناء  التخطيط  واإجراءات  اآليات  املانحة حتدد  اجلهات  واإدراج  ت�سجيل  معايري 
حيث الت�سميم والتط�ير. وت�سمن هذه املعايري ات�ساق عمليات بناء امل�ؤهالت من خالل اأ�س�س وا�سحة ومنهجية 
م�حدة ت�ستخدم كمرجعية من قبل م�ؤ�س�سات التعليم والتدريب. حيث يهدف الإطار من خالل حتديد معايري 
لت�سجيل اجلهات املانحة اإىل ت�فري نهج مت�سق لبناء وت�سميم وتط�ير جميع امل�ؤهالت املقدمة يف اململكة بهدف 
زيادة الثقة يف اجلهات املانحة للم�ؤهالت ال�طنية، وتعزيز ال�سفافية واملرونة، ون�سر اأف�سل املمار�سات بني اجلهات 

املانحة.

وتُعرف اجلهات املانحة باأنها امل�ؤ�س�سات التي تُعنى بت�سميم ومنح م�ؤهالت التعليم اأو التدريب، ويق�م الإطار 
بتحديد املعايري التي يطلب من اجلهات حتقيقها وا�ستيفاوؤها للت�سجيل كجهات مانحة يف املر�سد ال�طني. وت��سح 
معايري اجلهات املانحة باأن اجلهة لديها امل�ارد الب�سرية واملالية والأنظمة التي ت�سمن اإمكانات بناء وتط�ير امل�ؤهالت. 

يتم ت�سجيل واإدراج اجلهات املانحة للم�ؤهالت التي ا�ست�فت املعايري يف قاعدة بيانات )املر�سد ال�طني( 
ت�سم جميع اجلهات املانحة للم�ؤهالت يف الإطار ال�سع�دي للم�ؤهالت. 

معايري ت�سجيل واإدراج اجلهات املانحة للم�ؤهالت يف الإطار ال�سع�دي للم�ؤهالت:

	 املعيار )١( عمليات الإطار ال�سع�دي للم�ؤهالت
	املعيار )٢( نظم معل�مات امل�ؤهالت
	املعيار )3( ت�سميم امل�ؤهل
	 املعيار )4( مراجعة وتط�ير امل�ؤهالت
	 املعيار )5( اإ�سدار ال�سهادات وت�ثيقها
	املعيار )6( املمار�سات اخلاطئة

املعيار )7( التظلم
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المعيار 1: عمليات اإلطار السعودي للمؤهالت 

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

حت����دد اجل���ه���ة امل�������س����ؤول���ن عن 1. 1
واملهام  العمليات  على  الإ���س��راف 
اخل���ا����س���ة ب�����الإط�����ار ال�����س��ع���دي 

للم�ؤهالت.

متعّلقة  منا�سبة  هيكلة  متتلك  اأن  اجل��ه��ة  ع��ل��ى 
اأداء  من  متّكنها  التي  تلك  خ�س��ساً  باأن�سطتها، 
مثل:  للم�ؤهالت  ال�سع�دي  الإط��ار  عمليات  مهام 

اإدارات خم�س�سة، جلان، اأق�سام. 

يت�سمن «« اجل��ه��ة  لهيكلة  و���س��ف 
ن���ظ���رة ع���ام���ة ع���ل���ى ال����ظ���ائ���ف 
ال��ع��م��ل��ي��ة وال��ع��م��ل��ي��ات م��ن حيث 
)مثال:  الرئي�سة  باملهام  �سلتها 

الهيكل التنظيمي(.

2 .1
�سيا�سات  اجل��ه��ة  ل��دى  ي��ك���ن  اأن 
واإج��راءات لتنفيذ مهام عمليات 

الإطار ال�سع�دي للم�ؤهالت.

مت��ت��ل��ك اجل���ه���ة ���س��ي��ا���س��ات ت��ط��ب��ق��ه��ا وت����ّج���ه من 
الإطار  ومعايري  املتعلقة مبهام  العمليات  خاللها 

ال�سع�دي للم�ؤهالت والأن�سطة الداخلية.
ال�سيا�سات.  تطبيق  كيفية  الإج�����راءات  ت�سف  اأن 
يت�افق  مب��ا  الرئي�سة  امل��ه��ام  تنفيذ  كيفية  ت��سح 
مع معايري الإطار ال�سع�دي للم�ؤهالت، مع �سرح 

خط�ات عملية لإجناز املهام الرئي�سة.

والج����راءات «« ال�سيا�سات  وثيقة 
ل��الإج��راءات اخلا�سة  مع و�سف 

بجميع العمليات واملعايري.

ت��ع��ري��ف ب�������الأدوار وامل�����س���ؤول��ي��ات 3.1
امل���ت���ع���ل���ق���ة ب���ع���م���ل���ي���ات الإط���������ار 

ال�سع�دي للم�ؤهالت.

اأن ت�سري امل�س�ؤوليات اإىل املهام الرئي�سة لالأ�سخا�ص 
القائمن على عمليات الإطار ال�سع�دي للم�ؤهالت.
اآلية الإ�سراف على الأفراد والإدارات املعنية بعمليات 

الإطار.

ت����زي���ع امل�������س����ؤول���ي���ات وت������س��ي��ح ««
املهام

�سخ�ص 1. 4 اجل��ه��ة  ل����دى  ي��ك���ن  اأن 
بالقيام  معني  ات�سال(  )�سابط 
ب���ع���م���ل���ي���ات الإط����������ار ال�������س���ع����دي 

للم�ؤهالت.
م�ظفن  اجلهة  ل��دى  يك�ن  اأن 
الإطار  بعمليات  للقيام  م�ؤهلن 

ال�سع�دي للم�ؤهالت.

امل���ظ��ف امل�����س���ؤول ه��� ال�سخ�ص امل��خ��ّ�ل ال��ذي يتم 
ال��ت���ا���س��ل م��ع��ه يف ك���ل م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب���اأم����ر الإط����ار 

ال�سع�دي للم�ؤهالت.
للم�ظفن «« تدريب  خطة  اجلهة  لدى  يك�ن  اأن 

امل��ع��ن��ي��ن ب��ال��ق��ي��ام ب��ع��م��ل��ي��ات الإط�����ار ال�����س��ع���دي 
للم�ؤهالت 

 ق���رار تعين امل���ظ��ف امل�����س���ؤول، ««
ا������س�����م�����ه، م�������رك�������زه، ال����������س����ف 

ال�ظيفي.
التدريب «« وخطة  اإ�سرتاتيجية   

على عمليات الإطار.

اجل����ه����ة ««5.1 ل����������دى  ي������ك�������ن  اأن 
ل��الإ���س��راف  منا�سبة  اإج�����راءات 
التعليم  خ��دم��ة  م����زودي  ع��ل��ى 
مبا  بها  املرتبطن  والتدريب 
الإط���ار  م��ع��اي��ري  م��ع  يتنا�سب 

ال�سع�دي للم�ؤهالت.

تعليمية  جهات  مع  املانحة  اجلهة  تعاقد  ح��ال  يف 
وتدريبية كمزودي خدمة التعليم اأو التدريب، فاإن 
م�س�ؤولية اجلهة التاأكد من اأن مزودي التعليم اأو 
التدريب يطبق�ن معايري تقييم خمرجات التعّلم 

ب�سكل �سحيح.
ال��ت��ح��ق��ق م���ن ت��ط��ب��ي��ق ال�����س��اع��ات ال��ف��ع��ل��ي��ة اأو ما 

يعادلها.
ع��ل��ى اجل��ه��ة ال��ت��اأك��د م��ن ال��ق��درة امل��ال��ي��ة للجهات 

املرتبطة بها ل�سمان حماية م�سالح املتعلمن.

ق����ائ����م����ة حت����ت�����ي ع����ل����ى ج��م��ي��ع ««
م��������زودي ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���دري���ب 

املرتبطن باجلهة.
وم���زودي «« اجل��ه��ة  ب��ن  التفاقية 

املرتبطن  وال��ت��دري��ب  التعليم 
بها ان وجدت.

 اآلية اإ�سراف اجلهة على مزودي ««
التعليم اأو التدريب.

ل����دى اجل���ه���ة م�����ارد 6.1 ي���ك����ن  اأن 
مالية  ا���س��ت��دام��ة  ت�سمن  كافية 
لإجن���������از الأن���������س����ط����ة امل��ت��ع��ل��ق��ة 

بالإطار ال�سع�دي للم�ؤهالت.

املتعلقة  املالية  ال�ستدامة  ت��سح  اأن  اجلهة  على 
باأن�سطة الإطار ال�سع�دي للم�ؤهالت. واأن ت�سمن 
تخّرج  حتى  امل���ؤه��الت  تقدمي  على  ال��ق��درة  مالياً 

اآخر دفعة من املتعلمن امل�سّجلن.

امليزانيات واخلطط املالية.««
تقرير مراجعة احل�سابات.  ««
ال�سجالت املالية ذات ال�سلة.««
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المعيار 2: نظم معلومات المؤهالت

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

ال�شواهد والإثباتات الإر�شادات املحكات
وترتيب 1.2 اآل��ي��ة جلمع  اجل��ه��ة  ل��دى 

وت����ث���ي���ق امل���ع���ل����م���ات وال���ب���ي���ان���ات 
بامل�ؤهالت يف نظام ق�اعد  املتعلقة 

بيانات �سامل.

اآلية لإدارة معل�مات وبيانات   امل�ؤهالت.
 حت��دي��د الإج�������راءات وال�����س��ي��ا���س��ات الإداري�����ة 
بيانات  على  احل�س�ل  يتم  كيف  تبّن  التي 
امل�ؤهالت والتحقق منها وتخزينها وحمايتها 

ومعاجلتها:
حفظ بيانات امل�ؤهل يف مكان اآمن.««
اإمكانية «« الن�سخ الحتياطية و�سمان  اإن�ساء 

ا�سرتجاعها ب�سكل اآمن.

ن��������ظ��������ام ت��������ث�������ي�������ق امل�����������ؤه����������الت ««
وا�سرتجاعها.

���س��ي��ا���س��ات ال������س���ل اإىل امل���ؤه��الت ««
وتعديلها.

اأن ي��ك���ن ل���دى اجل��ه��ة اآل��ي��ة جلمع 2. 2
وت���رت���ي���ب ال���ب���ي���ان���ات وامل���ع���ل����م���ات 
امل�سجلن  املتعلّمن  ب��اإدارة  املتعلقة 

يف نظام ق�اعد البيانات.

املعل�مات  املتعلمن  اإدارة  اأنظمة  تت�سمن  اأن 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ت�����س��ج��ي��ل امل��ت��ع��ل��م، اإجن������ازه وم��ن��ح 

ال�سهادة تت�سمن:
اآمن «« ب�سكل  املتعلم  �سجالت  على  احلفاظ 

ال�سجالت  ومل��راج��ع��ة  احل��ايل  لال�ستخدام 
القدمية.

ا�سرتجاع البيانات املطل�بة ملنح ال�سهادة.««

وث���ائ���ق )ال�����س��ي��ا���س��ات والإج���������راءات( 
اخلا�سة بنظام جمع وترتيب وحفظ 

وتاأمن البيانات، مت�سمنًة:
و�سف لعملية جمع وترتيب وحفظ ««

بيانات امل�ؤهالت واملتعلمن.
و���س��ف ���س��الح��ي��ات ال������س���ل اإىل ««

املعل�مات وال�ثائق.
اأن ي��ك���ن ل���دى اجل��ه��ة اآل��ي��ة جلمع 3.2

وت���رت���ي���ب ال���ب���ي���ان���ات وامل���ع���ل����م���ات 
التعليم  خ��دم��ة  مب����زودي  املتعلقة 

والتدريب

مل��زودي  بيانات  قاعدة  اجلهة  ل��دى  يك�ن  اأن 
خدمة التعليم والتدريب وامل�ؤهالت املقدمة 
هذا  على  باحلا�سلن  وق��ائ��م��ة  خاللها  م��ن 

امل�ؤهل.

املقدمن «« اخلدمة  مب��زودي  قائمة 
لكل م�ؤهل وامللتحقن به.

ات���ف���اق���ي���ات ب����ن اجل����ه����ات امل��ان��ح��ة ««
اأو  ال���ت���ع���ل���ي���م  خ����دم����ة  وم������������زودي 

التدريب.
و�سف لآلية الإ�سراف على مزودي ««

اخلدمة. 
�سمان وج����د ن��ظ��ام اآم���ن وم���ث���ق 2. 4

م���ن اأج�����ل ج��م��ع وت��رت��ي��ب وح��ف��ظ 
البيانات واملعل�مات.

واملعل�مات )خا�سًة  البيانات  تك�ن  اأن  ينبغي 
املتعلم،  امل�ؤهالت، �سجالت  يتعلق مبنح  فيما 
وم���������زودي ال��ت��ع��ل��ي��م وال�����ت�����دري�����ب( حم��م��ي��ة 
باإجراءات اأمنية ورقابية ل ي�ستطيع ال��س�ل 

اإليها وتعديلها اإل الأفراد املخ�لن بذلك. 
تعتمد الإدارة الآمنة للبيانات على جمم�عة 
م��ن ال���رام���ج امل�����س��م��م��ة ل��ت��ح��دي��د وم��ع��اجل��ة 
وا�سرتجاع واإدارة البيانات يف قاعدة البيانات، 
حدوث  عند  الإلكرتونية  البيانات  وا�ستعادة 

اأي خلل غري مت�قع.
معل�مات  اإىل  ال������س���ل  للمتعلمن  ي��ت��اح  اأن 

امل�ؤهل.

دل���ي���ل ���س��ي��ا���س��ة اأم������ن امل���ع���ل����م���ات، ««
حفظ  و�سيا�سة  البيانات  وحماية 

البيانات.
»»
و���س��ف الإج�������راءات الأم��ن��ي��ة ح���ل ««

ال��ب��ي��ان��ات وا���س��رتج��اع��ه��ا يف  حماية 
ح���ال ح����دوث اأي خ��ل��ل م��ف��اج��ئ يف 

النظام.
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المعيار 3: تصميم المؤهل

اأن يك�ن لدى اجلهة اآلية لت�سميم امل�ؤهالت وفقًا ملعايري الإطار ال�سع�دي للم�ؤهالت.
ال�س�اهد والإثباتات الإر�سادات املحكات

1 .3

ل���دى اجل��ه��ة اآل��ي��ة ل��ت��ح��دي��د اأه���داف 
امل�ؤهالت.

امل�ؤهل  من  والهدف  الحتياجات  حتديد 
امل�سلحة،  اأ���س��ح��اب  ا�ست�سارة  خ��الل  م��ن 
حت���ل���ي���ل لح����ت����ي����اج����ات �����س�����ق ال���ع���م���ل، 
ال��ت���ج��ه��ات الج��ت��م��اع��ي��ة والق��ت�����س��ادي��ة، 
البيانات  العمل، حتليل  اأ�سحاب  مرئيات 

والإح�ساءات. 

امل���ؤه��الت )مثل: «« اأه��داف  اآلية حتديد 
العمل،  ور����ص  الج��ت��م��اع��ات،  حما�سر 

الدرا�سات ذات ال�سلة وغريها(

2 .3

ل������دى اجل����ه����ة اإج������������راءات م��ع��ت��م��دة 
ما  اأو  الفعلية  ال�����س��اع��ات  لح��ت�����س��اب 

يعادلها للم�ؤهالت.

وتخ�سي�ص  لحت�ساب  اإج����راءات  حتديد 
للم�ؤهل  يعادلها  ما  اأو  الفعلية  ال�ساعات 
منهجية  ه��ذا  وي�سمل  امل��ق��ررات.  وجميع 
املطل�ب  التعلم  وق���ت  لتحديد  حمكمة 
لتحقيق خمرجات التعلم والتحقق منها.

وثائق تت�سمن ال�سيا�سات والإجراءات ««
الفعلية  ال�ساعات  تخ�سي�ص  اأج��ل  من 

اأو ما يعادلها.
اأو ما يعادلها «« و�سف ال�ساعات الفعلية 

واإجراءات احت�سابها والتحقق منها
النماذج امل�ستخدمة. ««

ل�سياغة 3. 3 اآلية  اجلهة  ل��دى  يك�ن  اأن 
وحتديد خمرجات التعلم.

���س��ي��اغ��ة خم��رج��ات ال��ت��ع��ّل��م ل��ت��ح��دي��د ما 
ي��ج��ب ع��ل��ى امل��ت��ع��ل��م حت��ق��ي��ق��ه م���ن خ��الل 
مع  والتعاون  الدائمة  املراجعة  التحليل 
يف  واخل���راء  املعنين  امل�سلحة  اأ�سحاب 

املجال.

ال�����س��ي��ا���س��ات والإج������������راءات اخل��ا���س��ة ««
والتحقق  التعّلم  خم��رج��ات  ب�سياغة 

منها.
التعلم «« خمرجات  �سياغة  اآلية  و�سف 

والنماذج امل�ستخدمة.
اآل����ي����ات اإ�����س����راك اأ����س���ح���اب امل�����س��ل��ح��ة. ««

واخل��راء يف حتديد خمرجات التعلم 
)مثل: حما�سر الجتماعات(. 

الإج���������راءات امل��ت��ب��ع��ة ل��ت��ح��دي��د اآل��ي��ة 3. 4
ال���ت���ق���ي���ي���م ال����ت����ي ت�������س���م���ن حت��ق��ي��ق 

خمرجات التعلم.

وجميع  ل��ل��م���ؤه��ل  التقييم  اآل��ي��ة  حت��دي��د 
ه��ذا منهجية حمكمة  وي�سمل  امل��ق��ررات. 
متن�عة  تقييم  واأ�ساليب  ط��رق  لتحديد 

ت�سمن حتقيق خمرجات التعلم.

وث���ي���ق���ة ت��������س���ح الإج�����������راءات امل��ت��ب��ع��ة ««
لتحديد اآليات التقييم.

مزودي 3. 5 على  الإ�سراف  اآليات  حتديد 
اخلدمة فيما يخ�ص التقييم.

التقييم  ت��ط��ب��ي��ق  ع��ل��ى ط���رق  الإ�����س����راف 
التعليم  خدمة  م���زودي  قبل  م��ن  املتبعة 

والتدريب التابعن للجهة املانحة.

التي «« والإج������راءات  ال�سيا�سات  وث��ي��ق��ة 
م��زودي  الإ����س���راف على  اآل��ي��ات  ت��سح 
اخلدمة فيما يخ�ص اأ�ساليب التقييم. 

والنتقال 3. 6 التقدم  اآل��ي��ة  اجلهة  ل��دى 
بن امل�سارات املختلفة للم�ؤهالت.

حتديد نقاط الدخ�ل واخلروج لتنظيم 
وتي�سري عملية التقدم والنتقال

وث���ي���ق���ة ت��������س���ح اإج������������راءات ال���ت���ق���ّدم ««
والنتقال للمتعّلم وكيفية حتديدها. 

اتفاقيات امل�اءمة بن اجلهات.««
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المعيار 4: مراجعة وتطوير المؤهالت

اأن يك�ن لدى اجلهة اآلية ملراجعة وتط�ير امل�ؤهالت وفقًا ملعايري الإطار ال�سع�دي للم�ؤهالت.
ال�س�اهد والإثباتاتالإر�ساداتاملحكات

ل��دى اجل��ه��ة اإج����راءات وا���س��ح��ة ميكن 4. 1
تطبيقها ملراجعة وتط�ير امل�ؤهالت.

اأن ي��ت��م م��راج��ع��ة وت��ط���ي��ر امل����ؤه���الت 
بانتظام. وتتك�ن عملية املراجعة من:

التقييم الذاتي امل�ستمر.««
التغذية الراجعة اخلارجية.««
املراجعة الدورية.««

ل���دى اجل��ه��ة م����ؤ����س���رات كمية  ي��ك���ن  اأن 
ون�عية يف عملية مراجعة امل�ؤهالت.

وث���ي���ق���ة ت��������س���ح الإج������������راءات اخل��ا���س��ة 
مبراجعة امل�ؤهالت وتط�يرها. 

والن�عية  الكمية  امل�ؤ�سرات  ت��سح  وثيق 
حتت�ي  امل����ؤه���الت.  م��راج��ع��ة  عملية  يف 

على: 

معدلت اإكمال امل�ؤهالت.««
معدلت الت�سرب.««
ال���س��ت��ط��الع��ات وال��ت��غ��ذي��ة ال��راج��ع��ة ««

من املتعلم.
ال���س��ت��ط��الع��ات وال��ت��غ��ذي��ة ال��راج��ع��ة ««

من اأ�سحاب العمل.
معدلت الت�ظيف بعد التخرج.««
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المعيار 5: إصدار الشهادات وتوثيقها

اأن يك�ن لدى اجلهة اآلية اإ�سدار وت�ثيق امل�ؤهالت املنجزة كليا اأو جزئيا. 
ال�شواهد والإثباتاتالإر�شاداتاملحكات

لدى اجلهة اإج��راءات وا�سحة لإ�سدار 5. 1
وت�ثيق ال�سهادات.

يجب على اجلهة املانحة اأن يك�ن لديها 
كلًيا  امل�ؤهل  اإكمال  نظام يحدد متطلبات 

اأو جزئًيا ويعك�ص نتائج التقييم.

وت�ثيق «« اإ���س��دار  واإج����راءات  �سيا�سات 
ال�سهادات.

املعل�مات 5. 2 جميع  على  ال�سهادة  حتت�ي 
املتعلقة بامل�ؤهل.

اإ�سافة العنا�سر التالية يف ال�سهادة: ا�سم 
املانحة،  اجل��ه��ة  وا���س��م  وامل�ست�ى  امل���ؤه��ل 
العربية  ب��ال��ل��غ��ت��ن  ال�����س��ه��ادة  ت��ك���ن  واأن 

والإجنليزية

من�ذج �سهادة امل�ؤهل.««

لدى اجلهة اإج��راءات لإ�سدار ال�ثائق 5. 3
اخلا�سة بالإجناز اجلزئي.

من  للم�ؤهل  اجل��زئ��ي  الإجن����از  ت�ثيق 
خالل وثيقة منا�سبة عبارة عن وثيقة 

ر�سمية ون�سخة من ال�سجل الدرا�سي.
يف  للم�ؤهالت  اجلزئي  الإجن��از  ت�ثيق 

نظام اإدارة املعل�مات.

اإجراءات ت�ثيق الإجناز اجلزئي.««
من�ذج ال�ثيقة لالإجناز اجلزئي.««

ل�����دى اجل���ه���ة اإج�����������راءات و���س��ي��ا���س��ات 5. 4
منا�سبة لإ�سدار ال�سهادات متنع الغ�ص 

والأخطاء املُْحَتَمل وق�عها. 

ادع��اءات  �سد  وال�سمان  لل�قاية  طرق 
احتيالية حمتملة اأو خاطئة للح�س�ل 

على ال�سهادات.
حت��م��ل  ك���ان���ت  اإذا  ����س���ه���ادة  اأي  اإل����غ����اء 
م���ع���ل����م���ات خ���اط���ئ���ة ن��ت��ي��ج��ة اأف����ع����ال 
دقيقة  غري  اأنها  تبن  اإذا  اأو  احتيالية 

اأثناء عملية التظلم.

ال�����س��ي��ا���س��ات والإج��������راءات ال���ق��ائ��ي��ة ««
م����ن الدع����������اءات ال���ب���اط���ل���ة. و���س��ف 
الحتيال  �سد  الأمنية  الح����رتازات 

وغريه من اأ�سكال التعدي.



معايير التسجيل في اإلطار السعودي للمؤهالت

10

المعيار 6: الممارسات الخاطئة

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

ال�شواهد والإثباتات الإر�شادات املحكات
للحد 6. 1 واإج���راءات  �سيا�سات  ل��دى اجلهة 

م����ن وم���ع���اجل���ة امل���م���ار����س���ات اخل��اط��ئ��ة 
والتحقق منها.

حالة  اأي  اخلاطئة  باملمار�سات  ُيق�سد 
من حالت ال�سل�ك املهني اأو الإجراءات 
اجلهة  على  ويجب  اخلاطئة.  الإداري���ة 
واللتزام  ومراجعتها  ال�سيا�سات  و�سع 
ب���ه���ا م����ن اأج�������ل احل�����د م����ن وم���ع���اجل���ة 

املمار�سات اخلاطئة املحتملة.
اإج��راءات احلد من ومعاجلة  اأن ت�سمل 

املمار�سات اخلاطئة النقاط التالية:
اأن تتم من قبل اأ�سخا�ص ذوي كفاءة ««

م�سلحة  اأي  ل��ه��م  ول��ي�����ص  م��ن��ا���س��ب��ة 
�سخ�سية يف نتائج التحقق.

امل��م��ار���س��ات اخل��اط��ئ��ة واإع���داد «« ت�ثيق 
التقارير.

واملعاجلة «« املتابعة  اإج�����راءات  ت�ثيق 
للممار�سات اخلاطئة.

ال�����س��ي��ا���س��ات والإج�����������راءات واآل���ي���ات ««
احل������د م�����ن امل����م����ار�����س����ات اخل���اط���ئ���ة 
واإج��������راءات ال��ت��ح��ق��ق م��ن��ه��ا )م��ث��ال: 
قائمة  اخل��اط��ئ��ة،  امل��م��ار���س��ات  تقرير 

الإجراءات، حما�سر الجتماعات(.
وث���ي���ق���ة ت��ق��ي��ي��م امل���خ���اط���ر امل��ت��ع��ل��ق��ة ««

باملمار�سات اخلاطئة.

ال�����س��ي��ا���س��ات 6. 2 اجل���ه���ة  ل�����دى  ي���ك����ن  اأن 
والإجراءات لتحديد ومراقبة ومعاجلة 

ت�سارب امل�سالح. 

تك�ن  ع��ن��دم��ا  امل�����س��ال��ح  ت�����س��ارب  يظهر 
اأ�سخا�ص  جمم�عة  اأو  �سخ�ص  م�سالح 
تتعار�ص مع م�سالح اجلهة يف ت�سميم 
وم��راج��ع��ة وت��ق��ي��ي��م وم��ن��ح ال�����س��ه��ادات. 
اأو مراقبة  ع��ل��ى اجل��ه��ة حت��دي��د  ي��ج��ب 
اإذا كان  اأي ن�ساط �سمن نطاق مهامها 
من املت�قع حدوث ت�سارب يف امل�سالح، 
وات����خ����اذ ال���ت���داب���ري ال����الزم����ة مل��ن��ع��ه اأو 

معاجلته.

ال�����س��ي��ا���س��ات والإج��������راءات والآل���ي���ات ««
مل��راق��ب��ة وحت��دي��د وم��ع��اجل��ة ت�سارب 

امل�سالح.

لدى اجلهة اآلية رقابية على املمار�سات 6. 3
اخلاطئة ملزودي التعليم والتدريب ذوي 

العالقة. 

يف ح���ال امل��م��ار���س��ات اخل��اط��ئ��ة م��ن قبل 
مزودي خدمة التعليم والتدريب، يجب 

على اجلهة اتخاذ الإجراءات الالزمة.

وثيقة اآليات واإجراءات الرقابة.««
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المعيار 7: التظلم

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

ال�س�اهد والإثباتات الإر�سادات املحكات
اإج��راءات للتظلم 7. 1 اأن يك�ن لدى اجلهة 

اآل��ي��ة ات��خ��اذ ال���ق���رارات املتعلقة  ت������س��ح 
اأو  بامل�ؤهالت  اخلا�سة  التظلم  بطلبات 

مزودي اخلدمة. 

الإج�����راءات  ال��ت��ظ��ل��م  اآل��ي��ة  تت�سمن  اأن 
التالية: 

اإجراءات التقييم ««
منح ال�سهادات ««
القب�ل ««
التقدم والنتقال ««

وا�سحة  اإج���راءات  اأن يك�ن لدى اجلهة 
ت��ت��ع��ل��ق مب��ع��اجل��ة ح����الت ال��ت��ظ��ل��م ال��ت��ي 
تاأتي من مزودي التعليم والتدريب ذوي 

ال�سلة. 
ال�سلة  ذات  املعل�مات  ن�سر  اجلهة  على 

باإجراءات وعمليات التظلم.

 �سيا�سات واإجراءات التظلم لالأفراد.««
مل��زودي «« التظلم  واإج����راءات  �سيا�سات 

اخلدمة.
طريقة ن�سر ال�سيا�سات والإجراءات. ««



معايير التسجيل في اإلطار السعودي للمؤهالت

12

إجراءات تسجيل وإدراج الجهات المانحة:

يتم ت�سجيل اجلهات بح�سب ن�ع اجلهة وحالة اعتمادها بناء على التايل:

اإجراءات ت�سجيل اجلامعات احلك�مية املعتمدة ( 1

وفًقا لقرار جمل�س اإدارة هيئة تق�مي التعليم يتم ت�سجيل اجلهات احلك�مية املعتمدة تلقائًيا يف الإطار ال�سع�دي 
للم�ؤهالت كجهات مانحة، وذلك بعد رفع من�ذج ت�سجيلها بح�سب الإجراءات التالية:

».اإن�ساء ح�ساب يف م�قع الإطار ال�سع�دي للم�ؤهالت
» احلك�مية للجامعات  الأ�سا�سية  باملعل�مات  خمت�سر  )من�ذج  مانحة  كجهة  اجلامعة  ت�سجيل  طلب  تقدمي 

املعتمدة(.  
» .سداد املقابل املايل للت�سجيل كجهة مانحة�
».ا�ستالم الطلب من قبل الفريق الإداري لالإطار واإر�سال ا�سعار بال�ستالم
».يق�م فريق الإطار ال�سع�دي للم�ؤهالت باإدراج اجلامعة تلقائياً كجهة مانحة يف املر�سد ال�طني
» الت�سل�سلي الت�سجيل  التعليم مت�سمن قرار الإدراج ورقم  اإلكرتوين من قبل هيئة تق�مي  يتم ار�سال خطاب 

واملرجعي للجهة املانحة. 
» تقدم اجلهة خطة بناء وتط�ير امل�ؤهالت ال�سن�ية مت�سمنة عدد امل�ؤهالت املخطط لتقدميها للت�سجيل والت�سكني

يف الإطار ال�سع�دي للم�ؤهالت. ويجب اأن يتم ذلك ب�سكل �سن�ي بعد الت�سجيل.
» بالت�سجيل امل�افقة  على  احل�س�ل  تاريخ  من  اأ�سهر   6 خالل  امل�ؤهالت  وت�سكني  ت�سجيل  طلبات  اجلهة  تقدم 

والإدراج كجهة مانحة للم�ؤهالت.

اإجراءات ت�سجيل اجلامعات والكليات احلك�مية الغري معتمدة( 2

».اإن�ساء ح�ساب يف م�قع الإطار ال�سع�دي للم�ؤهالت
».تقدمي طلب ت�سجيل اجلامعة كجهة مانحة
» .سداد املقابل املايل للت�سجيل كجهة مانحة�
».ا�ستالم الطلب من قبل الفريق الإداري لالإطار واإر�سال اإ�سعار بال�ستالم
».زيارة ميدانية للجهة من قبل فريق الإطار واخلرباء
» .مراجعة الطلب وكتابة التقرير من قبل فريق الإطار ال�سع�دي للم�ؤهالت
».اجتماع جلنة املراجعة والتحقق ملناق�سة الطلب واتخاذ القرار ذات ال�سلة بحالة ت�سجيل الطلب
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» الت�سل�سلي الت�سجيل  التعليم مت�سمن قرار الإدراج ورقم  اإلكرتوين من قبل هيئة تق�مي  يتم ار�سال خطاب 
واملرجعي للجهة املانحة. 

امل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية احلك�مية واخلا�سة( 3

».اإن�ساء ح�ساب يف م�قع الإطار ال�سع�دي للم�ؤهالت
».تقدمي طلب ت�سجيل امل�ؤ�س�سة كجهة مانحة
» .سداد املقابل املايل للت�سجيل كجهة مانحة�
».ا�ستالم الطلب من قبل الفريق الإداري لالإطار واإر�سال اإقرار بال�ستالم
».زيارة ميدانية للجهة من قبل فريق الإطار واخلرباء
» .مراجعة وتقييم الطلب وكتابة التقرير من قبل فريق الإطار ال�سع�دي للم�ؤهالت
» .اجتماع جلنة املراجعة والتحقق ملناق�سة الطلب واتخاذ القرار ذات ال�سلة بحالة ت�سجيل الطلب
».خطاب اأو ر�سالة اإلكرتونية بقرار عملية الت�سجيل والإدراج والرقم املرجعي للجهة املانحة
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معايير تسجيل وتسكين المؤهالت 

اآليات واإجراءات التخطيط والبناء فيما يعنى بامل�ؤهالت من حيث  معايري ت�سجيل وت�سكني امل�ؤهالت حتدد 
الت�سميم والتط�ير. وت�سمن هذه املعايري ات�ساق عمليات بناء امل�ؤهالت من خالل اأ�س�س وا�سحة ومنهجية م�حدة 
ت�ستخدم كمرجعية من قبل م�ؤ�س�سات التعليم والتدريب. حيث يهدف الإطار من خالل حتديد معايري لت�سجيل 
وت�سكني امل�ؤهالت اإىل ت�فري نهج مت�سق لبناء وت�سميم وتط�ير جميع امل�ؤهالت املقدمة يف اململكة بهدف زيادة 

الثقة يف امل�ؤهالت ال�طنية، وتعزيز ال�سفافية واملرونة، ون�سر اأف�سل املمار�سات يف ت�سميم وبناء امل�ؤهالت.

وتُعرف امل�ؤهالت باأنها حم�سلة املعارف واملهارات واخلربات العلمية والتدريبية التي اكت�سبها الفرد، ويق�م 
الإطار بتحديد املعايري التي يطلب من اجلهات حتقيقها وا�ستيفاوؤها لت�سجيل م�ؤهالتهم يف املر�سد ال�طني. وت��سح 
معايري ت�سجيل وت�سكني امل�ؤهالت اأن اجلهة امل�سممة للم�ؤهالت لديها الأنظمة والإجراءات التي ت�سمن اإمكانات 

بناء وتط�ير امل�ؤهالت. 

يتم ت�سجيل وت�سكني امل�ؤهالت التي ا�ست�فت املعايري يف قاعدة بيانات )املر�سد ال�طني( ت�سم جميع امل�ؤهالت 
يف الإطار ال�سع�دي للم�ؤهالت. 

معايري ت�سجيل وت�سكني امل�ؤهالت يف منظ�مة الإطار ال�سع�دي للم�ؤهالت: 

»املعيار )١( امل�افقة النظامية
»املعيار  )٢( م�ساركة اأ�سحاب امل�سلحة
»املعيار )3( الهدف من امل�ؤهل
»املعيار )4( م�سمى امل�ؤهل
»املعيار )5(  مك�نات امل�ؤهل
»املعيار )6(  تقييم خمرجات التعلم
»املعيار )7(  اللتحاق والتقدم والنتقال
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المعيار 1: الموافقة النظامية

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

ال�شواهد والإثباتات الإر�شاداتاملحكات
اأن ت��ك���ن اجل��ه��ات امل��ان��ح��ة ل��ل��م���ؤه��الت 1.1

م�سّجلة وُمدرجة يف املر�سد ال�طني.
امل�سجلة  املانحة  للجهات  فقط  ي�سمح 
اأن تتقدم بت�سجيل  يف املر�سد ال�طني 

م�ؤهالتها. 

ك��ج��ه��ة «« والإدراج  ال��ت�����س��ج��ي��ل  رق�����م 
مانحة للم�ؤهالت.

اأن يك�ن لدى اجلهة امل�افقة الر�سمية 1. 2
على ت�سميم امل�ؤهل. 

امل���اف��ق��ات  على اجل��ه��ة احل�����س���ل على 
النظامية قبل تقدمي امل�ؤهل للت�سجيل 

والت�سكن يف الإطار.

قرار اأو خطاب امل�افقة على ت�سميم ««
امل�ؤهل

المعيار 2: مشاركة أصحاب المصلحة

اأن يتم ت�سميم ومراجعة امل�ؤهالت مب�ساركة اأ�سحاب امل�سلحة وخرباء التخ�س�س.
ال�شواهد والإثباتاتالإر�شاداتاملحكات

م�ساركة اأ�سحاب امل�سلحة يف ت�سميم 2. 1
امل�ؤهل ومقرراته.

عند ت�سميم امل�ؤهل، يتم حتديد 
الهدف والحتياجات وهيكلة املقرر 
باإ�سراك اأ�سحاب امل�سلحة ممثلن 

من:
اأ�سحاب العمل««
 امل��ع��ن��ي��ن ب���ال�������س����ؤون الق��ت�����س��ادي��ة ««

والتنم�ية والجتماعية
الأكادميين يف املجال««

و�سف «« ال��رن��ام��ج،  ت������س��ي��ف  �سمن 
اأ���س��ح��اب  ع���ام ع��ن كيفية م�����س��ارك��ة 

امل�سلحة.
اأ�سحاب «« م��ع  الج��ت��م��اع��ات  حم�سر 

امل�سلحة.

م�ساركة اأ�سحاب امل�سلحة يف مراجعة 2. 2
امل�ؤهل ومقرراته.

تت�سمن عمليات مراجعة امل�ؤهل اإ�سهام 
من ِقبل اأ�سحاب امل�سلحة املعنين 

وخراء التخ�س�ص للتاأكد من اأنه ما 
زال مالئماً للغر�ص.

ا «« ملخ�سً الرنامج،  ت��سيف  �سمن 
التي قامت  املا�سية  املراجعات  ح�ل 
ب��ه��ا اجل���ه���ات امل���ان���ح���ة ل��ل��م���ؤه��الت 
الت��سية  اأ�سهمت يف  للم�ؤهل والتي 

بالتغيري.
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المعيار 3: الهدف من المؤهل

اأن يك�ن للم�ؤهل هدف حمدد ي��سح الحتياج الفعلي والدوافع لت�سميم وطرح امل�ؤهل.
ال�شواهد والإثباتات الإر�شاداتاملحكات

اأن يك�ن هناك هدف حمدد من 3. 1
ت�سميم وطرح امل�ؤهل.

ينبغي اأن يتك�ن الهدف من جمم�عة 
من البن�د التي ت��سح لأ�سحاب 

امل�سلحة وت�ساعدهم على فهم وا�سع 
خل�سائ�ص امل�ؤهل.

ب��ن��د ل��ل��ه��دف م���ن امل�����ؤه����ل م���ج���د ««
�سمن وثيقة ت��سيف الرنامج.

اأن يك�ن الهدف من امل�ؤهل مبنًيا على 3. 2
احتياجات حمددة.

لبد من حتليل وا�سع لالحتياجات 
ي�سف الأ�سباب املحددة لت�سميم 

امل�ؤهل.

ال��رن��ام��ج، «« ت��سيف  وث��ي��ق��ة  �سمن 
و�سف لتحليل الحتياجات، حتديد 
���س���ق ال��ع��م��ل، الأع���م���ال ال��ت��ج��اري��ة، 
اأو  الج����ت����م����اع����ي����ة  الح����ت����ي����اج����ات 

القت�سادية اأو الأكادميية.
اأن يدعم كل مقرر من مقررات امل�ؤهل 3. 3

حتقيق الهدف العام من طرح امل�ؤهل. 
اأن يتم ت�سميم امل�ؤهل بحيث يت�افق 

هدف مقررات حمت�ى التعلم مع 
الهدف والحتياجات العامة للم�ؤهل.

ال��رن��ام��ج، «« ت��سيف  وث��ي��ق��ة  �سمن 
و�سف لهيكلة مقررات امل�ؤهل وكيف 
ي�ساهم ذلك يف حتقيق الهدف الكلي 

للم�ؤهل.
ت��سيف املقرر.««

المعيار 4: مسمى المؤهل 

ا�ستخدام م�سمى منا�سب للم�ؤهل يحدد التخ�س�س ب�سكل وا�سح. 
ال�شواهد والإثباتات الإر�شاداتاملحكات

املحدد 4. 1 امل�ست�ى  ينا�سب  امل�ؤهل  م�سمى 
يف الإطار ال�سع�دي للم�ؤهالت.

امل�����س��ت���ى  امل����ؤه���ل  ي��ع��ك�����ص م�����س��م��ى  اأن 
املحدد ول ي�سري اإىل اأي معل�مات من 

خارج امل�ؤهل.

ت��سيف الرنامج.««

ع��ل��ى عنا�سر م�سمى امل�ؤهل4. 2 امل������ؤه�����ل  م�������س���م���ى  ي���ح���ت����ي  اأن 
ليف�سل  اأم���ك���ن  اإن  )يف(  اجل���ر  ح���رف 
ال�����س��ه��ادة  اأو  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال����درج����ة  ب���ن 
والتخ�س�ص.  م�سمى عام + يف + م�سمى 

حقل التخ�س�ص

ت��سيف الرنامج.««
مثال على �سهادة.««

  



معايير التسجيل في اإلطار السعودي للمؤهالت

18

المعيار 5: مكونات المؤهل

اأن ت�سمل مك�نات  امل�ؤهل م�ست�ى امل�ؤهل وخمرجات التعّلم وال�ساعات الفعلية اأو ما يعادلها. 
ال�شواهد والإثباتات الإر�شاداتاملحكات

اأن يعك�ص م�ست�ى امل�ؤهل عمق خمرجات حتديد م�ست�ى امل�ؤهل. 5. 1
التعلم بناًء على ت��سيف امل�ست�يات.

ت��سيف الرنامج.««

بناًء حتديد م�ست�ى املقررات للم�ؤهل.5. 2 امل���ؤه��ل  م��ق��ررات  م�ست�ى  حت��دي��د 
على عمق خمرجات التعلم وت��سيفها.

ت��سيف الرنامج.««
ت��سيف املقررات. ««

جمم�عة 3.5 على  امل���ؤه��ل  يحت�ي  اأن 
م��رتاب��ط��ة م���ن خم���رج���ات ال��ت��ع��ّل��م 
ت��ع��ك�����ص امل�����س��ت���ى ال���ع���ام ل��ل��م���ؤه��ل 
واملهارة  املعرفة  وتت�سمن جمالت 

والكفاءة. 

امل�ؤهل على خمرجات تعلم  اأن يحت�ي 
يحققها املتعلم بعد اجناز امل�ؤهل. 

م���ا ه�  ال��ت��ع��ّل��م  ت�����س��ف خم���رج���ات  اأن 
امل��ط��ل���ب م��ن امل��ت��ع��ل��م م��ع��رف��ت��ه وفهمه 
اإجن���از  ب��ع��د  ف��ع��ل��ه  ال����ذي ي�ستطيع  وم���ا 
املخرج من خالل ال�سرت�ساد بت��سيف 
ال�سع�دي  ب��الإط��ار  اخل��ا���ص  امل�ست�يات 

للم�ؤهالت.

ت��سيف الرنامج.««

امل����ؤه���ل على 4.5 م���ق���ررات  اأن حت��ت���ي 
جم��م���ع��ة م��رتاب��ط��ة وك��اف��ي��ة من 
خم����رج����ات ال���ت���ع���ّل���م م��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى 
ت��������س���ي���ف خم����رج����ات ال���ت���ع���ل���م يف 

امل�ست�ى املحدد لكل مقرر. 

ع��ل��ى  امل������ق������ررات  ج���م���ي���ع  حت����ت�����ي  اأن 
املطل�ب  ه���  م��ا  ت�سف  تعّلم  خم��رج��ات 
ال��ذي  وم��ا  وفهمه  معرفته  املتعلم  م��ن 

ي�ستطيع فعله بعد اإجناز املخرج. 

ت��سيف املقرر.««

اأو ما 5.5 ال��ف��ع��ل��ي��ة  ال�����س��اع��ات  حت��دي��د 
املقررات  وجلميع  للم�ؤهل  يعادلها 

وتك�ن �ساملة لكل �ساعات التعلم.

يعادلها  ما  اأو  الفعلية  ال�ساعات  ت�سري 
اإىل ال�قت واجلهد املطل�ب للمتعلمن 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ج���م���ي���ع خم����رج����ات ال��ت��ع��ل��م 

للم�ؤهل.
م��ا  اأو  ال��ف��ع��ل��ي��ة  ال�������س���اع���ات  ت��ت�����س��م��ن 
يعادلها جميع ن�ساطات التعلم املطل�بة 
لتحقيق امل�ؤهل بنجاح، �ساملة ل�ساعات 
التدري�ص، الدرا�سة الذاتية، التح�سري 
ل��الم��ت��ح��ان��ات، وال���رام���ج ال��ت��دري��ب��ي��ة 

وغري ذلك.

ت��سيف الرنامج ««
ت��سيف املقرر««

اأي 5. 6 ال��ت��ع��ل��م  ت��ع��ك�����ص خم���رج���ات  اأن 
منا�سبة  حرفية  اأو  مهنية  معايري 

ان وجدت.

اأو  املهنية  املعايري  وتنعك�ص  حُت���ّدد  اأن   
 NOSS or م��ث��ل  ���س��ل��ة،  ذات  احل��رف��ي��ة 

.ASOC

امل���������ع���������اي���������ري امل�����ه�����ن�����ي�����ة ««
ت��سيف  يف  امل�ستخدمة 

امل�ؤهل.
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المعيار 6: تقييم مخرجات التعلم

ا�ستخدام معايري تقييم �سفافة وقابلة للقيا�س من اأجل التاأكد من حتقيق خمرجات التعلم.
ال�شواهد والإثباتات الإر�شاداتاملحكات

خمرج 6. 1 بكل  مرتبط  التقييم  يك�ن  اأن 
م�����ن خم�����رج�����ات ال���ت���ع���ل���م يف امل�����ؤه����ل 

واملقررات.

امل��ق��ررات  ت��سيف  وث��ي��ق��ة  حت��ت���ي  اأن 
على اإج��راءات التقييم لكل خمرج من 

خمرجات التعلم.

ت��سيف املقرر««

ال��ت��ق��ي��ي��م م���ع خم��رج��ات 6. 2 ي���ت����اف���ق  اأن 
التعلم. 

للمتعلمن  ال��ت��ق��ي��ي��م  اآل���ي���ات  ت������س��ي��ح 
لتحقيق خمرجات التعلم.

ت��سيف املقرر««

ا���س��ت��خ��دام اأ���س��ال��ي��ب ت��ق��ي��ي��م م��ت��ن���ع��ة 3.6
للتاأكد من حتقيق خمرجات التعّلم.

م��ع  ال��ت��ق��ي��ي��م  ا����س���ال���ي���ب  ت���ت����اف���ق  اأن 
خمرجات التعّلم.

ت��سيف املقرر««

المعيار 7: االلتحاق والتقدم واالنتقال

اأن تك�ن متطلبات القب�ل واللتحاق للم�ؤهل وا�سحة و�سفافة وتدعم م�سارات التقدم والنتقال املرنة.
ال�شواهد والإثباتات الإر�شاداتاملحكات

حت���دي���د احل����د الأدن�������ى م���ن م��ت��ط��ل��ب��ات 1.7
القب�ل للم�ؤهل.

ال��ق��ب���ل اإىل احل��د  ت�����س��ري م��ت��ط��ل��ب��ات 
الأدنى لاللتحاق بامل�ؤهل.

ان ت���ك����ن م��ت��ط��ل��ب��ات ال���ق���ب����ل ع��ادل��ة 
و�سفافة.

متطلبات القب�ل للرنامج.««
ت��سيف الرنامج.««

 حتديد وو�سف فر�ص وم�سارات التقدم 2.7
للم�ؤهل.

ال�����س��اع��ات وامل���ق���ررات املطل�ب  حت��دي��د 
حتقيقها يف امل�ؤهل لأغرا�ص التقدم.

حت���دي���د م���ق���ررات امل����ؤه���ل الإل���زام���ي���ة 
م�����س��ارات  ت���ك����ن  واأن  والخ���ت���ي���اري���ة؛ 

التقدم املحتملة وا�سحة.

ت��سيف الرنامج.««
وث����ي����ق����ة حت�������دد ن�����ق�����اط ال�����دخ������ل ««

واخلروج وم�سارات التقدم للم�ؤهل.

ما 3.7 اأو  ال��ف��ع��ل��ي��ة  ال�������س���اع���ات  ت���ك����ن  اأن 
امل�ؤهالت  بن  لالنتقال  قابلة  يعادلها 

وبن اجلهات املانحة للم�ؤهالت.

اأن تك�ن ال�ساعات الفعلية اأو ما يعادلها 
التعليم  يف  امل���ؤه��الت  بن  للنقل  قابلة 
وال����ت����دري����ب، م����ع م����راع����اة خم���رج���ات 

التعلم وم�ست�ى امل�ؤهل.

الفعلية «« ال�ساعات  احت�ساب  �سيا�سات 
اأو ما يعادلها القابلة النتقال.  

ات��ف��اق��ي��ات ال���رب���ط وامل�����اءم����ة بن ««
اجلهات املانحة للم�ؤهالت.
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إجراءات تسجيل وتسكين المؤهالت:  

يتم ت�سجيل امل�ؤهالت للجهات احلك�مية اخلا�سة ح�سب الإجراءات التالية: 

».الدخ�ل على ح�ساب امل�ؤ�س�سة التعليمية يف م�قع الإطار ال�سع�دي للم�ؤهالت
»  .تقدمي طلب ت�سجيل وت�سكني م�ؤهل يف الإطار ورفع ال�ثائق املطل�بة على النظام
» .سداد املقابل املايل لت�سجيل امل�ؤهل�
».ا�ستالم الطلب من قبل الفريق الإداري لالإطار واإر�سال ا�سعار بال�ستالم
» .اإر�سال الطلب من قبل الفريق الإداري اإىل اللجان التخ�س�سية  للمراجعة والتقييم وكتابة التقرير
» .اجتماع جلنة املراجعة والتحقق ملناق�سة الطلب واتخاذ القرار
» خطاب اأو ر�سالة اإلكرتونية بقب�ل اأو رف�س عملية الت�سجيل والت�سكني وتزويدهم بالرقم املرجعي للم�ؤهل يف

حالة الت�سكني. 



معايير التسجيل في اإلطار السعودي للمؤهالت

21

حة
مان

هة ال
ج
ال

ن
كي

س
ب ت

طل
م 

قدي
ت

ل
ه

مؤ
ال

ي
ف
ل 

جي
س

ع الت
ق
مو

ي
عود

س
طار ال

إل
ا

ت
ال

ه
مؤ

لل

م
ال

ست
ال

قرار با
إ

ف
ق
س

عة 
ج
مرا

ميدانية
زيارة 

ق 
فر

قرير 
ت

صية
ص

خ
عة الت

ج
مرا

ال

عة 
ج
مرا

جنة ال
ل

ق 
ق
ح
والت

قرار
خاذ ال

ات

ل
جي

س
ى الت

قة عل
ف
موا

ال

ط
شرو

م
ل 

جي
س

ت

ل
ج
س

م
غير 

ط
شرو

فاء ال
ستي

ا

ي
كترون

إلل
قة ا

ف
موا

ب ال
طا

خ

ن
كي

س
ل والت

جي
س

الت

ي
طن

صد الو
مر

ي ال
ف

ن
كي

س
ل وت

جي
س

ت

ت
ال

ه
مؤ

ال

ُ
م 

قيــا
عــد 

ف ب
قــ

س
ي 

ف
قائيا 

ل تل
ج
ســـــــــ

مــدة ت
عت

م
ت ال

ال
هـــ

مؤ
ال

ً
طلوبة 

م
ت ال

ت والبيانا
ما

علو
م

طار بال
إل

ل وتزويد ا
جي

سـ
هة بالت

ج
ال








