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  للمؤهالت الوطني اإلطار مصطلحات مسرد
عملية قبول المتعلم في برنامج معين بعد استيفائه جميع متطلبات االلتحاق بهذا البرنامج، مع  االلتحاق

 توافر مبدأ ضمان تكافؤ الفرص والموضوعية. 

الحالة الُمعطاة للمؤهل الذي تم تسكينه في اإلطار الوطني للمؤهالت، والذي لم يعد يستوفي  األرشفة
شروط اإلطار الوطني للمؤهالت أو الجهة التنظيمية، حيث تتم أرشفة سجل يضم مثل هذه 

 المؤهالت لتستخدم بوصفها مرجًعا. 

والتي ُتجرى لقياس ما إذا كان الشخص  عملية جمع وقياس، وتحليل األدلة وإصدار الحكم بشأنها، التقييم
 أو وحدة دراسية معينة.  ،أو مخرجات األداء لمؤه ل ما ،قد حقق مخرجات التعلم المطلوبة

 عملية التوثيق الرسمية التي ُتسجل اجتياز المتعلم ألحد المؤه الت بنجاح. إصدار الشهادة 

في المؤسسة التعليمية أو التدريبية، والتي تؤكد من خاللها  لجنة التأكيدعملية داخلية تجريها  الـتأكيد 
 ألحد المؤهالت ووحداته. تحديد المستوى المستوى والساعات المعتمدة المقترحين من لجنة 

عملية نقل الساعات المعتمدة التي اجتازها المتعلم بنجاح أثناء دراسته لمؤهٍل ما؛ ليتم االعتراف  نقل الساعات المعتمدة
 ضمن الساعات المعتمدة لمؤهل آخر.بها 

 أو اجتياز المؤه ل.  ،م دراسيةم المطلوب الستكمال وحدة تعل  القيمة المحددة لمقدار أو حجم التعل   الساعات المعتمدة

م والذي يحدث بشكل عام في بيئات تعل م منظ مة، حيث يهُدف المتعلم إلى اكتساب م المنظَّ التعل   م الرسميعل  الت  
 المعرفة و/أو المهارات و/أو الكفايات، وبالتالي الحصول على شهادة تعترف بذلك.

ومن األمثلة النموذجية على ذلك: التعل م في مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التدريب، 
 والمدارس. 

لى إيعود  أنههو المؤهل الذي يتم تقديمه و طرحه من قبل مؤسسة في مملكة البحرين، في حين  المؤهل األجنبي
 تمتلك السيطرة عليه جنبيةأجهة 

ًدا من حيث مخرجات التعل م، والذي ال يعد  هو التعل   م غير الرسميالتعل   م غير الرسمي والذي ال يملك هدًفا محد 
مقصوًدا من وجهة نظر المتعل م. ومن األمثلة النموذجية على ذلك: التعل م من خالل التجارب 

العالقة بالعمل، أو التجارب واألنشطة االجتماعية أو العائلية أو الترفيهية، أو من واألنشطة ذات 
 خالل ممارسة الهوايات.

الجهة التعليمية أو التدريبية، مثل: جامعة، معهد، مدرسة، هيئة، أو شركة، أو شراكة تعاونية،  المؤسسة
م برامج تعليمية أو تدريبية  .محددةترقى إلى معايير  والتي تقد 

المؤسسات بوضع ترتيبات رسمية  قيام إدارة عمليات اإلطار الوطنيخاللها عملية تضمن من  اإلدراج المؤسسي
مناسبة للحفاظ على معايير مؤهالتها الوطنية المسكنة في اإلطار الوطني للمؤهالت. ويعتمد 

هيئة ليمية والتدريبية التي تقوم بها اإلدراج المؤسسي على نتيجة مراجعات أداء المؤسسات التع
 .جودة التعليم والتدريب



 اإلدراجلجنة تقييم 
 المؤسسي

 

 ،في عمليات، وحوكمة، وضمان الجودة المؤسسي حاليةخبرة  ي تتألف هذه اللجنة من خبراء ذو 
 عمليات اإلطار الوطني.إدارة كما يحضر مع اللجنة ممثل عن 

الجهة التنظيمية الحكومية 
التي تعفى من عملية 

 المؤسسي دراجاإل

 

 والتدريبية التعليمية المؤسسات عمل تقيم أو تنظم أو ُترخ ِّص التي الحكومية الهيئة أو الوزارة هي
 المؤسسات خالل من طرحه يتم أو تطرحه أكثر أو مؤهاًل  تمتلك والتي البحرين، مملكة داخل

 عمليات إدارة لمتطلبات وفقا الالزم الفحص عليها يجري  أن على لها، التابعة والتدريبية التعليمية
 .والتدريب التعليم جودة هيئة أنظمة وبحسب الوطني اإلطار

وغير  ،وغير الرسمي ،م الرسمياألفراد الذين يكتسبون المعرفة والمهارات والكفايات من خالل التعل   المتعلمون 
 النظامي. 

المتعلمون ذوو 
 االحتياجات الخاصة

في سياق اإلطار الوطني للمؤهالت، ُيقصد باالحتياجات الخاصة تقييد قدرة المتعلم من المشاركة 
ز، أو عجز في قدراته الجسدية، أو الفكرية، أو االجتماعية، أو االنتفاع به بسبب تمي   ،في التعليم

 أو العاطفية. 

سيحققه المتعلم من إنجازات أساسية ومهمة خالل برنامج ما في صورة عبارات تستخدم لوصف ما  ممخرجات التعل  
د مخرجات التعل م ما سيعرفه المتعلم أو يستطيع  ،معرفة، ومهارات، وكفايات. بمعنى آخر، ُتحد ِّ

 أو برنامج ما. ،أو مقرر ،فعله في نهاية وحدة دراسية

مي ة المحددة  المحددات الوصفية لكل مستوى من مستويات اإلطار الوطني للمؤهالت، والتي مجموعة من البيانات التقد 
 . والكفايةتصف مدى صعوبة وتعقيد التعل م المكتسب من حيث المعرفة والمهارات 

عملية التعلم التي تحصل طوال فترة حياة المتعلم، وتطور من مستوى المعارف، والمهارات،  م مدى الحياةالتعل  
 واقف الشخصية، واالجتماعية، وفي سياق العمل.والكفايات التي يكتسبها في الم

العملية التي تحصل من خاللها المؤسسة على موافقة الجهة التنظيمية المعنية لتقديم خدمات  الترخيص
 التعليم أو التدريب.

 معايير اإلدراج المؤسسي. الستفائها انظرً  ؛مؤسسة حاصلة على اعتماد مجلس الوزراء الموقر مؤسسة ُمدرجة

في سياق اإلطار الوطني للمؤهالت، هي عملية داخلية ُتجريها المؤسسة، تقوم فيها لجنة تحديد  التحديد
المؤسسة بربط المؤهل وساعاته المعتمدة والوحدات الدراسية التي في المستوى والساعات المعتمدة 

وتحديد ساعاته المعتمدة باإلطار الوطني  ،يتألف منها بأحد مستويات اإلطار الوطني للمؤهالت
 للمؤهالت.

ف مستويات محددة من التعل   اإلطار الوطني للمؤهالت م المنجز، هو أداة لتصنيف المؤهالت وفًقا لمجموعة شروط تصِّ
ويقوم بدمج وتنسيق األنظمة الفرعية للمؤهالت الوطنية، وتحسين الجودة، وتعزيز الشفافية، ودعم 

 والتقدم.  حاقااللتعمليتي 



يتم خارج أنظمة التعليم والتدريب الرسمية، ويفتقر لعناصر التعل م الرسمي  منظ متدريب  وتعليم أ م غير النظاميالتعل  
م أو االعتمادية. ومن الممكن أن يخضع التعل   ،أو الخطط الدراسية ،العام ة، مثل: المناهج الدراسية

ال يؤدي بالضرورة إلى الحصول على شهادة رسمية. على سبيل غير النظامي إلى تقييم، إال  أن ه 
 وبرامج خدمة المجتمع. ،المثال: أنشطة التعل م والتدريب في مكان العمل، ومجال العمل التطوعي

معدل الوقت، بالساعات، الذي يستغرقه المتعلم الستكمال جميع األنشطة التعلمية بنجاح، بما  ساعات التعل م االفتراضية 
 فيها التقييم الالزم لتحقيق مخرجات التعل م المطلوبة، وبالتالي، الحصول على المؤهل.

الساعات المعتمدة لإلطار 
 الوطني للمؤهالت

في سياق اإلطار الوطني للمؤهالت، تعادل الساعة المعتمدة لإلطار الوطني للمؤهالت عشر 
الوطني للمؤهالت لتوضيح حجم ساعات تعلم افتراضية، وتستخدم الساعات المعتمدة لإلطار 

 الوحدات الدراسية والمؤهالت.

دليل اإلطار الوطني 
 للمؤهالت 

للتعر ف على السياسات العام ة والمبادئ،  ؛الدليل الذي تستخدمه المؤسسات والجهات المعنية
 والمنافع، والعمليات، واإلجراءات ذات العالقة بأنشطة اإلطار الوطني للمؤهالت.

ار الوطني مستوى اإلط
 للمؤهالت

درجة تبي ن مدى صعوبة وتعقيد مؤهل ما في ذلك المستوى؛ استناًدا إلى مخرجات تعل م المؤهل، 
 ومدى تحقيقها للمعرفة والمهارات والكفايات األساسية. 

المسارات الرأسية و/أو األفقية التي يسلكها المتعلمون خالل تجربتهم الدراسية من خالل بناء  المسارات
 معارفهم، وتنمية مهاراتهم وكفاياتهم وخبراتهم الحياتية عن طريق التعليم والتدريب.

ف ما يستطيع المتعلم تطبيقه عمليًّا باستخدام مهارة أو كفاية ما. وقد تبي ن مخرجات  مخرجات األداء بيانات تصِّ
أو فهم كفاية و/أو  ،األداء مستويات مختلفة لما يمكن أن يقوم به المتعلم إلظهار مستوى إتقان

 مه.اكتسبها أثناء تعل  قد مهارة ما 

 التحقق. معاييره ئستيفاال انظرً  ؛مجلس الوزراء الموقر اعتمادعلى حاصل مؤهل  نك  مؤهل ُمس  

 أو فرع من فروع المعرفة. ،مسار يسلكه المتعلم أثناء تقدمه نحو إتقان مادة ما مد  قالت

الدراسية الجديرة باالعتراف الرسمي من خالل شهادة صادرة عن مؤسسة مجموعة من الوحدات  المؤهل
 ما.

 بناًء على مستويات اإلطار الوطني للمؤهالت. ؛عملية مقارنة وتقييم مؤهل أجنبي إسناد المؤهالت 

أو المدربون المشاركون في تصميم وتطوير هياكل ووحدات دراسية ومحتوى وتقييم  ،هم التربويون  فريق تصميم المؤهالت
 أو المناهج. ،أو البرامج ،المؤهالت

عملية تسكين أحد المؤهالت الوطنية في اإلطار الوطني للمؤهالت بعد استيفائه لمتطلبات  تسكين المؤهالت
 التسكين.

 التي تؤدي إلى االعتراف بالتعل م. نظام واسع يشمل جميع األنشطة نظام المؤهالت 



خدماتها التعليمية أو/  حفاظ هو مجموعة العمليات واإلجراءات التي تضمن المؤسسة من خاللها نظام ضمان الجودة
المعايير محددة من قبل المؤسسة التعليمية أو  وتكون تلكمعايير جودة مقبولة،  والتدريبية على

 .والتنظيمية والجهات الحكومية ،ماتوالمنظ ،واالختصاصيين ،التدريبية

م غير الرسمي وغير تقييم المعرفة والمهارات والكفايات التي اكتسبها األفراد من خالل التعل   م المسبقاالعتراف بالتعل  
 النظامي، والذي يستخدم لمنح ساعات معتمدة؛ من أجل الحصول على مؤهل.

أو  ،للمؤهالت لمملكة البحرين بغيره من ُأطر المؤهالت الوطنيةعملية مقارنة اإلطار الوطني  المحاذاة 
 أو وغيرها. وتشمل المحاذاة مقارنة أنظمة التعليم والتدريب والمستويات لكل إطار. ،اإلقليمية

ص وتجيز( المؤسسات التعليمية والتدريبية، داخل وخارج المملكة. م )ُترخ ِّ هي الجهات التي تنظ ِّ  الجهات التنظيمية
وفي بعض الحاالت، تحدد هذه الجهات متطلبات يتعي ن على المؤسسات استيفاؤها عند تطوير 

 لتعليم، ووزارة العمل، وغيرها(.وامؤهالتها )كوزارة التربية 

أو  ،أو وزارة ممن لهم عالقة بعمليات اإلطار الوطني للمؤهالت ،أو مؤسسة ،أو مجموعة ،فرد األطراف ذات العالقة 
 يتأثرون بها. 

 ومناسب للغرض منه، ومتوافق مع المعايير المحددة. ،عملية تضمن بأن المؤهل موثوق به التحقق

 لجنة التحقق

 

إضافة إلى مهنيين من ذوي الخبرة في  ؛المدربين أو ،األكاديميين وأ ،من التربويينلجنة تتألف 
قطاع المؤهالت ذات العالقة، وممن يحملون مؤهالت تعادل، أو تفوق مستوى المؤهل قيد التحق ق، 

، أو المهنيين ذوي المعرفة لاعماألفي حين يكون المهنيون من قطاع التجارة/ الصناعة من أرباب 
 والخبرة في القطاع.

مؤهل مستوٍف لشروط 
 التحقق

من خالل تلبيته لمعايير الصالحية لإلطار الوطني للمؤهالت،  يعد  المؤهل مستوفًيا لمعايير التحقق
 ويعد  المؤهل مناسًبا وذا عالقة ومالئًما للغرض منه )راجع المؤهل المسكن(.

حيث إن التدقيق  د من مالءمة وموثوقية التقييم الذي تجريه المؤسسة،العملية التي تستخدم للتأك   تدقيق التقييم
الداخلي يشير إلى عمليات الفحص الداخلية التي تطبقها المؤسسة؛ لضمان مالءمة واتساق قرارات 

إلى  ويشير ،المؤسسة(ا التدقيق الخارجي فيطبق من قبل مدققين مستقلين )من خارج التقييم، أمَّ 
 حكام التقييم. عمليات الفحص الخارجية التي تطبقها المؤسسة؛ لضمان استدامة واتساق أ

عملية التدقيق في المستوى والساعات المعتمدة لإلطار الوطني للمؤهالت المقترحين لمؤهٍل ما  التدقيق
 ووحداته، والتأكد من استيفائه لمتطلبات اإلطار الوطني للمؤهالت.

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

مة   مقد ِّ
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مة  1  المقد ِّ

م هذا الباب لمحة عامة حول تأسيس اإلطار الوطني للمؤهالت؛ ويشمل إدارة وحوكمة اإلطار الوطني للمؤهالت، ويستعرض يقد ِّ 
 اإلطار النهائي ذا المستويات العشرة. 

 
 السياق واألهداف 1.1

 من التحديات من بينها:انبثق قرار إنشاء إطار للمؤهالت في مملكة البحرين عن عدٍد 

o ضعف الروابط بين المؤهالت وسوق العمل. 
o .عدم توافق المؤهالت 
o .غياب نظام لمقارنة المؤهالت ببعضها بعًضا 
o   م بين المؤهالت.عدم وضوح مسارات التقد 
o  والمتعل مين. األعمالعدم وضوح قيمة المؤهالت ألرباب 

 ؛يشمل كافة قطاعات التعليم والتدريب ؛خالل إنشاء إطاٍر وطني شامل للمؤهالتتأتي الرؤية للتركيز على مثل هذه التحديات من 
 بغض النظر عن طبيعة وشكل عملية التعل م. وُيتوق ع من اإلطار الوطني للمؤهالت أن:

o وأولياء ، األعمالأقوى للمؤهالت الوطنية واألجنبية ومقارنتها واالعتراف بها، وبالتالي تعميق فهم أرباب  ًمايوف ر فه
 األمور، والمتعل مين لقيمتها.

o  .طرح مؤهالت مالئمة للغرض، وأكثر ارتباًطا باحتياجات المتعل مين وسوق العمل 
o  مؤهالتتعزيز مسئولية المؤسسات التعليمية والتدريبية تجاه المحافظة على معايير الجودة العالية فيما تطرحه من. 
o م المتعل مين داخ  والتعليم العام. ،والتدريب المهني والفني ،ل وعبر قطاعات التعليم العاليتحسين فرص انتقال وتقد 
o وغير الرسمي. ،وغير النظامي ،التوعية بمفهوم التعل م مدى الحياة من خالل االعتراف بجميع أنواع التعل م: النظامي 

 اإلدارة والحوكمة 1.2

عن إدارة اإلطار المسئولة  هي الجهةهيئة جودة التعليم والتدريب  على أن( 83) :رقمملكي ال مُ مرسو ال نصَّ ، 2012العام وفي 
 اإلدارة :هما عامتين إدارتين من والتدريب التعليم جودة هيئة هيكل يتكون و األساسية. مسئولياتها إلى جانب الوطني للمؤهالت 

. وكجزء الوطنية واالمتحانات الوطني للمؤهالت  إلطارل العامة واإلدارة ،والتدريبية يةمؤسسات التعليمال لمراجعات أداء العامة
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 جميع عن المسئولة هي الوطني اإلطار عمليات إدارةفإن  ،من اإلدارة العامة لإلطار الوطني للمؤهالت واالمتحانات الوطنية
 .للمؤهالت الوطني باإلطار المتعلقة العمليات

. ويرأس 2013( لسنة 52) :بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقماللجنة االستشارية لإلطار الوطني للمؤهالت وقد تم تأسيس 
هيئة جودة التعليم والتدريب، وتتضمن ممثلين عن وزارة التربية والتعليم، ومجلس التعليم العالي، وديوان الرئيس التنفيذي لاللجنة 

الخاصة، والقطاع الخاص. وتختص هذه  الخدمة المدنية، ووزارة العمل، والجامعات الحكومية، والجامعات الخاصة، والمعاهد
 ،اإلدراج المؤسسي عمليتيالتوصية بالسياسات ونتائج  السيماشراف على جميع أنشطة اإلطار الوطني للمؤهالت، اللجنة باإل

هيئة ثم يتم رفعها إلى مجلس إدارة  ومن ،بالهيئةلجنة ضمان الجودة من قبل  اهوالتي تمت مراجعت ،المؤهالتوإسناد وتسكين 
 .الموقر من مجلس الوزراءوالتصديق عليها ؛ للحصول على الموافقة النهائية، ثم اعتمادها جودة التعليم والتدريب

 

 حوكمة اإلطار الوطني للمؤهالت - 1 :رقم شكل

 مقدمة عن اإلطار الوطني للمؤهالت  1.3

 .2012( للعام 83) :إلزامي بموجب المرسوم الملكي رقماإلطار الوطني للمؤهالت هو إطار مؤهالت 

"تلتزم المؤسسات التعليمية والتدريبية بأن تنسق مع الهيئة لوضع المؤهالت الوطنية الممنوحة منها في اإلطار الوطني 
 (.2012لسنة  83للمؤهالت بحسب أنظمة الهيئة" )المرسوم الملكي رقم 

الموقرمجلس الوزراء

هيئة جودة إدارة مجلس 
التعليم والتدريب

اللجنة االستشارية لإلطار 
الوطني للمؤهالت

لجنة ضمان الجودة لهيئة جودة التعليم والتدريب

واالمتحانات الوطنية اإلدارة العامة لإلطار الوطني للمؤهالت
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 ،ة أنواع التعل م: التعلم النظاميفَّ ة قطاعات التعليم والتدريب، وكذلك كافَّ يشمل كاو لتعل م، وهو إطار مؤهالت قائم على مخرجات ا 
وغير الرسمي. ويتأل ف اإلطار الوطني للمؤهالت من عشرة مستويات، يتم تحديد كل منها بمجموعة فريدة من  ،وغير النظامي

مستوى مخرجات التعل م لكل  اإلطار الوطني للمؤهالت تحديد  المؤهل على أحد مستويات  المحددات الوصفية. ويتطلب تسكينُ 
ومخرجات التعل م العامة للمؤهل وفًقا لهذه المحددات الوصفية. وفي كل مستوى، يمكن تصنيف  ،وحدة من وحدات المؤهل الدراسية

ذه الفئات بدورها إلى خمس المحددات الوصفية إلى ثالث فئات منفصلة تغطي مجاالت المعرفة والمهارات والكفاية، وتنقسم ه
لمحة عامة عن اإلطار، باإلضافة إلى أمثلة حول  (3) :رقمل كالش(. ويوضح 2) :الشكل رقمفئات فرعية كما هو مبيَّن في 

 مؤهالت كلٍ  من المستويات العشرة.

 

 المتمثلة في: المعرفة والمهارات والكفايةلمحة عامة حول فئات اإلطار الوطني للمؤهالت  - 2 :رقم شكل

 

 هيكل مستويات اإلطار الوطني للمؤهالت - 3 :رقم شكل

.اقستقاللية والمسئولية والسياال•

الكفاية 

مهارات حل المشكالت العامة •

والمهارات التحليلية

ت ، وتقنية المعلوماالتواصلمهارات•

العدديةواالتصاالت، والمهارات 

المهارات

الفهم النظري•

المعرفة التطبيقية•

المعرفة
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 ر الوطنيإدارة عمليات اإلطامبادئ  1.4

 المبادئ التالية: ر الوطنيإدارة عمليات اإلطا، تتبع هيئة جودة التعليم والتدريباستناًدا إلى سياسات وممارسات وقيم 

 : التوافق والشفافية1المبدأ رقم 

 وبطريقة متسقة. ،وموضوعية ،بالعمل على جميع الطلبات بشفافية إدارة عمليات اإلطار الوطنيتلتزم 

 : األمن والسرية 2المبدأ رقم 

جميع السجالت ذات العالقة بأنشطة بات باع آليات مالئمة للغرض في الحفاظ على سرية وأمن  إدارة عمليات اإلطار الوطنيتلتزم 
 اإلطار الوطني للمؤهالت؛ لتعزيز ثقة األطراف ذات العالقة، ومصداقية اإلطار الوطني للمؤهالت.

 : قواعد السلوك3م المبدأ رق

ستعان قواعد السلوك الخاصة بالهيئة على موظفيها، كما تفرضها على جميع الخبراء الذين يُ  إدارة عمليات اإلطار الوطنيتطبق 
 ،وإصدار أحكام عادلة ،بهم عند تقييم طلبات اإلدراج المؤسسي وتسكين المؤهالت؛ ليتم النظر في الطلبات بموضوعي ة وإنصاف

 ومتسقة. ،ودقيقة

 : بناء القدرات4المبدأ رقم 

المؤسسي وتسكين المؤهالت  بتطوير موظفيها، وتدريب الخبراء المعنيين بتقييم طلبات اإلدراج إدارة عمليات اإلطار الوطنيُتعنى 
 .بشكٍل مستمر؛ وذلك لضمان جاهزيتهم ألداء أدوارهم ومسئولياتهم ضمن عمليات اإلطار الوطني للمؤهالت
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 السياسات العامة لإلطار  2

ساسية األ لألطرافوالمسئوليات  دوارإلطار الوطني للمؤهالت، والتي تؤكد األلاسات العامة سيال يعرض هذا الباب تفاصيل
 .طارتطبيق اإلالمعنية بو  ،ذات العالقة

 

 في سجل ِّ اإلطار الوطني للمؤهالت  المؤسساتإدراج  السياسة األولى: 2.1

 تقديم مؤهالتها للتسكين في اإلطار.على المؤسسات أن تكون مدرجة في سجل اإلطار الوطني للمؤهالت قبل 
 

 الغرض 2.1.1

o لتسكين مؤهالتها في اإلطار. تحديد المؤسسات المستوفية لشروط التقديم 
o  ُوذلك للحفاظ على  ؛بوضع آليات عمل مالئمة وذات شفافية ،ة في اإلطارن  كَّ س  ضمان قيام المؤسسات المانحة للمؤهالت الم

 معايير وقيمة المؤهالت.
o  خالل عملية اإلدراج  ابهاطة ن  على وعي ودراية باألدوار والمسئوليات المُ  المؤسسات التعليمية والتدريبيةضمان أن تكون

 المؤسسي.
 

 السياسة  2.1.2

تسكين مؤهالتها في اإلطار أن تكون مستوفية لشروط ومعايير اإلدراج المؤسسي، وعلى في على المؤسسات الراغبة  .1
 بوضوح ونشرها في الدليل. اإلدراج المؤسسي وتفصيل إجراءاتهاتحديد شروط ومعايير عملية الهيئة 

وتطابق، متبن يًة في ذلك طرق  ،وإنصاف ،تقوم اإلدارة العامة بالعمل على جميع طلبات اإلدراج المؤسسي بشفافية .2
 ة.مع أفضل الممارسات الدوليَّ  تتوافقمناسبة 

 د  ت، قبل تقديم مؤهالتها لتسكينها في اإلطار وتعيجب أن يتم إدراج المؤسسة في سجل اإلطار الوطني للمؤهال  .3
 :المؤسسة مدرجة حين

o تكون مستوفية لجميع معايير اإلدراج المؤسسي أن. 
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o  ُجريت لها من قِّبل اإلدارة العامة لمراجعة أداء المؤسسات التعليمية حينما تكون المؤسسة قد اجتازت آخر مراجعة أ
إدراج المؤسسات المنشأة حديًثا، والتي لم تتم مراجعتها من قِّبل اإلدارة العامة  ، إال أنه قد يتم1والتدريبية، إن وجدت

 لمراجعة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، ومن خالل استيفائها لمعايير اإلدراج المؤسسي.

لمؤسسي تحافظ المؤسسة على وضعها باعتبارها مدرجة من خالل اجتياز المراجعات الدورية، ومعايير اإلدراج ا .4
 المتضمنة في أطر المراجعات.

 للمؤسسات حق التظلم في نتائج طلبات إدراجها وفًقا لسياسة التظلم المتبعة في الهيئة. .5

إذا لم تجتز  ،ة في سجل اإلطار الوطني للمؤهالتن  كَّ س  ومؤهالتها المُ  ،يحق لإلدارة العامة أرشفة المؤسسات المدرجة .6
 مراجعتها الدورية. 

  

                                                                    
  هيئة جودة التعليم والتدريب.ر مشمولة في مجال المراجعات في بعض المؤسسات غي 1
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 توافق المؤهالت مع متطلبات اإلطار  الثانية:السياسة  2.2
 ة في اإلطار الوطني للمؤهالت أن تكون متوافقة مع متطلبات اإلطار والجهات المعنية.ن  كَّ س  على المؤهالت المُ 

 
 الغرض  2.2.1

o   الجهات المعنية.الموضوعة من قِّبل  -حال توفرها  - في اإلطار مع المتطلبات والمعايير ةن  كَّ س  المُ ضمان توافق المؤهالت 
o .تحديد المؤهالت المستوفية لشروط التسكين في اإلطار 
o  ضمان وجود شروط تصميم موحدة لمؤهالت قطاعي التعليم والتدريب؛ وذلك دعًما لمبدأ التعل م مدى الحياة، والذي يعزز

 بين القطاعات. انتقال المتعلمين
o تحديد وتأكيد المستوى والساعات المعتمدة. ضمان قيام المؤسسات بإجراءات مالئمة وذات جودة لعمليتي 

 
 السياسة  2.2.2

مة للتسكين مع متطلبات الجهة المعنية ذات العالقة  .1 يجب على المؤسسة أن تضمن توافق جميع المؤهالت المقد 
 ومعاييرها، في حال توف رها.

 يجب أن يتوافق المؤه ل مع شروط التسكين في اإلطار. .2
 وتصميم المؤهالت ونشرها في الدليل. يجب على الهيئة تحديد شروط تسكين .3
يجب على المؤسسات عند القيام بعمليتي تحديد وتأكيد المستوى والساعات المعتمدة للمؤهل والوحدات المكونة له، أن  .4

 تلتزم باإلجراءات التي قامت بتحديدها عند تقديمها لطلب اإلدراج المؤسسي.
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 تسكين المؤهالت في اإلطار الوطني للمؤهالت  السياسة الثالثة: 2.3
  .تسكن جميع المؤهالت الوطنية في اإلطار الوطني للمؤهالت باتباع إجراءات تسكين المؤهل

 
 الغرض  2.3.1

o تكون المؤسسات على دراية بأدوارها ومسئولياتها في عملية التسكين. ن  ضمان أ 
o  ،للمؤهالت. -أو األرشفة  –والترتيبات المتبعة في عملية التسكين ضمان وضوح وشفافية أدوار ومسئوليات اإلدارة العامة 
o وعملية التحقق من المؤهالت. ،والساعات المعتمدة ،وضع طرق ثابتة لتحديد مستوى المؤهل 

 
 السياسة  2.3.2

يجب على المؤسسات تقديم جميع مؤهالتها المستوفية لشروط التسكين لإلدارة العامة، ويجب على الهيئة تحديد تلك  .1
 الشروط ونشرها في الدليل.

في ذلك طرق مناسبة  ةً يوتطابق، متبن ِّ  ،وإنصاف ،تقوم اإلدارة العامة بالعمل على جميع طلبات تسكين المؤهالت بشفافية .2
 مع أفضل الممارسات الدولي ة. تتوافق

 يجب على المؤسسات تقديم وثائق وأدلة لدعم طلباتها لتسكين المؤهالت. .3
في تحديد مستوى الوحدات التي تتألف منها المؤهالت، كما يتم تحديد  اوالتعليل المقدم أساسً تعد المحددات الوصفية  .4

 مستوى المؤهل الكلي بناًء على المستوى المحدد لكل وحدة.
 ،الوحدات المؤلفة لهتقوم اإلدارة العامة بالتدقيق في مستوى المؤهل والساعات المعتمدة المقترحين من قبل المؤسسة، و  .5

 (.راجع السياسة الثانيةعن التدقيق في توافقها مع متطلبات اإلطار )فضاًل 
مة لعملية التحقق ) .6  (.راجع السياسة الرابعةيجب على اإلدارة العامة إخضاع جميع المؤهالت المقد 
 في حال: ةن  كَّ س  المُ تتم أرشفة المؤهالت  .7

o .عدم استيفائها لشروط التحقق 
o .توقف المؤسسة عن طرحها 
o  المؤسسة عملية المراجعة الدورية من قبل اإلدارة العامة للمراجعات.عدم اجتياز 

 للمؤسسات حق التظلم في نتائج طلبات التسكين وفًقا لسياسة التظلم المتبعة في الهيئة. .8
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 التحقق من المؤهالت  السياسة الرابعة: 2.4
واستيفائها  ،المؤهالت لألهداف المرجوة منهاإخضاع جميع المؤهالت المقدمة لعملية التحقق، والتي تهدف إلى ضمان تلبية 

 لمعايير وشروط التحقق.
 

 الغرض  2.4.1

o  المتعلمين، أو سوق العمل. على اإلطار مع األهداف المرجوة منها، وتلبيتها لحاجات ةن  كَّ س  المُ ضمان تناسب المؤهالت 
o بها.اطة بالمختصين ن  واألدوار المُ  ،ضمان وضوح وشفافية عملية التحقق ومعاييرها 

 
 السياسة 2.4.2

 .وما تحتويه من وحدات لمعايير وشروط التحقق ،والتربويين من استيفاء المؤهالت المختصينتتحقق لجنة من  .1
 واختيار أعضاء لجنة التحقق بموضوعية وشفافية. ،اإلدارة العامة مسئولًة عن اإلشراف على عملية التحقق ُتعد   .2
وعلى الهيئة تفصيل هذه  ،معتمدة على استيفائه لمعايير وشروط التحققتصدر لجنة التحقق أحكامها على المؤهل،  .3

 المعايير بوضوح، ونشرها في الدليل. كما ُتحدد فترة صالحية معينة لكل مؤهل مستوف لمعايير التحقق.
لمؤسسات على في اإلطار، وعليه يجب أن تحافظ ا ةن  كَّ س  المُ خالل فترة الصالحية، تتابع اإلدارة العامة كافة المؤهالت  .4

 مكونات ومعايير هذه المؤهالت، وتكون المؤسسة مسئولة عن إبالغ اإلدارة العامة بأية تغييرات.
 يخضع المؤهل لعملية إعادة التحقق في حال: .5

o .تجاوز فترة الصالحية المحددة 

o  ِّ الساعات المعتمدة التي ر على المؤهل )أو الوحدات المكونة له(، من حيث المستوى، أو عدد طرأت أية تغييرات قد تؤث
 تم التدقيق عليهما خالل عملية تسكين المؤهل في اإلطار.
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 السياسة الخامسة: تمكين المتعلمين ذوي االحتياجات الخاصة  2.5
تمكين المتعلمين ذوي االحتياجات الخاصة من خالل إدماجهم ضمن أنظمة التعليم والتدريب، واالعتراف بإنجازاتهم من خالل 

 ي للمؤهالت.اإلطار الوطن
 

 الغرض  2.5.1

o وتقدير  ،وسهولة التحاقهم ببرامج التعليم والتدريب ،توفير فرص عادلة ومناسبة إلدماج المتعلمين ذوي االحتياجات الخاصة
 .للمؤهالت الوطني اإلطارإنجازاتهم من خالل 

o  ،في اإلطار. وتسكينهاتشجيع المؤسسات على تطوير وتصميم مؤهالت مخصصة للمتعلمين ذوي االحتياجات الخاصة 
 

 السياسة  2.5.2

 ،، توفير الموارد والدعم الالزمين للمتعلمين من ذوي االحتياجات الخاصةًباينبغي على المؤسسات، متى كان ذلك مناس .1
 دماجهم واالعتراف بإنجازاتهم.إوضمان 

تطوير مؤهالت متوافقة مع متطلبات اإلطار ومصممة خصيًصا  ،مناسًباينبغي على المؤسسات، متى كان ذلك  .2
وذلك للمساهمة في تعزيز تحصيلهم العلمي والتدريبي، وزيادة فرص حصولهم  ؛للمتعلمين ذوي االحتياجات الخاصة

 (.راجع السياسات الثانية والثالثة والرابعةعلى وظائف. )
ذوو للموارد والدعم الالزمين للمؤهالت التي يلتحق بها المتعلمون يجب على اإلدارة العامة التأكد من توفير المؤسسات  .3

 االحتياجات الخاصة.
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 تعزيز مفهوم التعل م مدى الحياة   السياسة السادسة: 2.6
تعزيز مفهوم التعلم مدى الحياة، والذي يهدف إلى االعتراف بالتعل م المسبق، وتحسين مسارات االنتقال بين قطاعي التعليم 

 والتدريب.
 

  الغرض 2.6.1

o  تعزيز مفهوم التعل م مدى الحياة ضمن نظام المؤهالت في المملكة من خالل تحسين مسارات االنتقال بين قطاعي التعليم
 والتدريب، وتحقيق فهم مشترك لالعتراف بالتعل م المسبق في سياق اإلطار الوطني للمؤهالت.

o النظامية.الرسمية أو عل م دعم تقييم إنجازات التعل م المسبق على أسس مساوية لطرق الت 
o  تقديم التوجيه والدعم لمؤسسات التعليم والتدريب لتطوير آليات االعتراف بالتعل م المسبق، بما يتوافق مع األنظمة التعليمية

 والتدريبية المعمول بها.
 

  السياسة 2.6.2

اإلطار، مع الحرص على تقييم  تعمل اإلدارة العامة على تطوير وتعزيز فهم مشترك لالعتراف بالتعل م المسبق في سياق .1
 إنجازات التعل م المسبق بطرق معادلة لطرق التعل م الرسمية أو النظامية.

تتبنى اإلدارة العامة تقييم التعل م المسبق باعتباره اآللية لتحقيق االعتراف؛ مما يضمن تلبية نتائج التقييم للمعايير    .2
 المحددة للمؤهل.

ات التي اكتسبها يوالكفا ،والمهارات ،لالعتراف بالمعرفة ؛االسترشادية للمؤسسات لوضع آلياتتوف ر اإلدارة العامة األدلة  .3
 المتعلم خالل التعل م غير الرسمي وغير النظامي، بما يتوافق مع األنظمة التعليمية والتدريبية المعمول بها.
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 السياسة السابعة: التواصل والتعاون الوطني     2.7
انِّ ُيعالتواصل والتعاون الوطني  أساًسا لرفع مستوى الوعي العام حول أهداف وفوائد ومبادئ اإلطار الوطني للمؤهالت، وضمان  دَّ

 جاهزية المؤسسات لالستفادة الكاملة منه.
 

 الغرض   2.7.1

o  وتطبيقه.رفع مستوى الوعي العام تجاه أهداف وفوائد اإلطار والمبادئ التي تحكمه، وتعزيز استخدامه 
o والمطبوعات التي تحكم عمل اإلطار. ،واإلرشادات ،ضمان توفير وتحديث جميع السياسات 
o اإلدراج المؤسسي وتسكين المؤهالت. اوباألخص عمليت ،ضمان جاهزية المؤسسات لجميع العمليات المتعلقة باإلطار 
o  ُفي/  ةن  كَّ س  المُ جة، باإلضافة إلى جميع المؤهالت ث )قاعدة بيانات( يحتوي على جميع المؤسسات المدر دَّ ح  االحتفاظ بسجل م

 إلطار.ى الـعدة ن  س  المُ  وأ
o بهدف تطبيق وتطوير اإلطار الوطني للمؤهالت. ؛المشاركة والتواصل مع الجهات المعنية واألطراف ذات العالقة 

 
  السياسة 2.7.2

 استخدام وتطبيق اإلطار الوطني للمؤهالت.تقوم اإلدارة العامة بمبادرات لرفع مستوى الوعي العام، وتعزيز ودعم  .1
وذلك لضمان جاهزية المؤسسات لجميع العمليات  ؛ُتوف ر اإلدارة العامة للمؤسسات الدعم المناسب وجلسات بناء القدرات .2

وتزويد العاملين في تصميم وتطوير المؤهالت  ،اإلدراج المؤسسي وتسكين المؤهالت اوباألخص عمليت ،المتعلقة باإلطار
 بالمهارات المطلوبة والالزمة.مان الجودة وض

 تضمن اإلدارة العامة توفير وتحديث جميع السياسات واإلرشادات والمطبوعات التي تحكم عمل اإلطار. .3
في/  ةن  كَّ س  المُ ث يحتوي على جميع المؤسسات المدرجة باإلضافة إلى جميع المؤهالت دَّ ح  بسجل مُ  اإلدارة العامةتحتفظ  .4

 إلطار.ى العدة ن  س  أو المُ 
بهدف تطبيق وتطوير اإلطار                ؛واألطراف ذات العالقة ،تسعى اإلدارة العامة للتواصل مع الجهات المعنية .5

 الوطني للمؤهالت.
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 السياسة الثامنة: محاذاة اإلطار الوطني للمؤهالت     2.8
 على االعتراف الدولي بالمؤهالت الوطنية.محاذاة اإلطار الوطني للمؤهالت ألطر المؤهالت األخرى هي عملية تساعد 

 
  الغرض 2.8.1

o  ةن  كَّ س  المُ تحقيق اعتراف دولي باإلطار الوطني للمؤهالت والمؤهالت. 
o .ضمان وضع وتحديد آليات المحاذاة بين الجهات المعنية في عملية المحاذاة 
o .ضمان توف ر تقارير المحاذاة ونشرها 

 
  السياسة 2.8.2

وذلك لتحقيق االعتراف  ؛أنشطة المحاذاة بالتعاون مع الجهات الدولية والوطنية المعنية مسئولًة عن تسهيلالهيئة  تعد   .1
 .فيه ةن  كَّ س  المُ باإلطار الوطني للمؤهالت والمؤهالت الدولي 

 وأهداف   عين اإلدارة العامة أطر عمل مناسبة، والجهات المشاركة ونطاق  نظًرا لتباين نطاق أنشطة المحاذاة وأهدافها، تُ  .2
 المحاذاة. وأنشطة  

 تقوم الهيئة بإعداد ونشر إرشادات مناسبة ومتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية ألنشطة المحاذاة. .3
 تضمن الهيئة توفير تقارير المحاذاة ونشرها. .4
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 السياسة التاسعة: إسناد المؤهالت األجنبية 2.9
 تعزز المقارنة بين المؤهالت األجنبية والوطنية.إلطار الوطني للمؤهالت هي عملية ى العإسناد المؤهالت األجنبية 

 
  الغرض 2.9.1

o  إلطار.ى العضمان تحديد وشفافية آليات إسناد المؤهالت األجنبية 
 

  السياسة 2.9.2

 ها لمعايير اإلسناد.ؤ إلطار شريطة استيفاى العاألجنبية  المؤهالتُتسند اإلدارُة العامة  .1
 .اإلسناد عمليةتقوم الهيئة بنشر المعايير واإلجراءات التي تحكم  .2
في  ةً وتطابق، متبني ،وإنصاف ،بشفافية إلطارى العإسناد المؤهالت األجنبية تقوم اإلدارة العامة بالعمل على طلبات  .3

 مع أفضل الممارسات الدولي ة. تتوافقذلك طرق مناسبة 
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 السياسة العاشرة: تحسين الجودة المستمر 2.10
 .اإلطار الوطني للمؤهالت، ومالءمته لمتطلبات التعليم والتدريب في المملكةتحسين الجودة المستمر يضمن قيمة ومصداقية 

 
  الغرض  2.10.1

o .ضمان الحفاظ على قيم وخصائص وهيكلة اإلطار ومقارنتها مع المعايير الدولية 
o .ضمان أن يكون تحسين الجودة المستمر هو العمود الفقري لعمليات اإلطار 
o  لمصداقية وقيمة اإلطار الوطني للمؤهالت. اوذلك تعزيزً  ؛ةن  كَّ س  المُ الحفاظ على معايير المؤهالت 

 
  السياسة  2.10.2

باستمرار  وتحسينهاعلى قيم وخصائص وهيكلة اإلطار الوطني للمؤهالت، كما تعمل على مقارنتها تحافظ اإلدارة العامة  .1
 ومواكبة التحديثات التي تطرأ على أنظمة التعليم والتدريب. ،من خالل تقييم المعايير الدولية

ُتراجع اإلدارة العامة بشكل دوري السياسات واإلجراءات والعمليات المتعلقة باإلطار الوطني للمؤهالت، آخذةً في االعتبار  .2
 وجهات نظر الجهات المعنية والمستخدمة لإلطار.

ها بشكٍل مستمر في جميع جوانب عمليات اإلطار، وتضمن في ذلك إتمام تهدف اإلدارة العامة إلى تحسين جودة معايير  .3
 وذلك من خالل وضع مؤشرات قياس أداء مناسبة. ،بفاعليةالطلبات والعمليات المناطة 

تطبيق آليات ضمان الجودة الداخلية؛ من أجل  فاعليةيجب على المؤسسات المدرجة في سجل اإلطار أن تضمن  .4
 .مما يحافظ على مصداقية وقيمة اإلطار الوطني للمؤهالت ؛التهاالحفاظ على معايير مؤه
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 اإلدراج المؤسسي 3

جل اإلطار الوطني للمؤهالت، والتي تم تصميم معاييرها وإجراءاتها  المؤسساتيعرض هذا الباب تفاصيل عملية إدراج  ضمن سِّ
 بما ينطبق على كافة المؤسسات التعليمية والتدريبية.

 
مةالم  3.1  قد 

يصف هذا الباب من الدليل عملية اإلدراج المؤسسي، حيث يجب أن يكون لدى المؤسسات التعليمية والتدريبية هياكل تنظيمية 
ف معايير اإلدراج المؤسسي الخاصة باإلطار الوطني للمؤهالت رَّ ع  لضمان القيام بعملية التعل م في بيئة مالئمة. وتُ  وحوكمة مناسبة؛

وبيئة التعل م فيها. ويجب أن  امؤهالتهلضمان جودة  ؛عليها، ويجب على المؤسسات تلبيتها المتفق المؤشراتمن مجموعة  بأنها
ل اإلطار الوطني للمؤهالت قبل تقديم مؤهالتها للتسكين تكون المؤسسة التعليمية أو  التدريبية في مملكة البحرين مدرجة ضمن سجِّ

 لإلطار الوطني للمؤهالـت(. (1) في اإلطار الوطني للمؤهالت )انظر السياسة العامة رقم

 لإلدراج المؤسسي شروط التقديم  3.2

، معايير اإلدراج المؤسسييجب على المؤسسات التعليمية والتدريبية التي تطرح مؤهالت وطنية في مملكة البحرين أن تستوفي 
 اإلدراج المؤسسي يجب أنلكي يتسنى للمؤسسة التقدم بطلب و وأن تتقدم بطلب إلدراجها في سجل اإلطار الوطني للمؤهالت. 

 تستوفي شروط التقديم التالية:

، أو وزارة والتنمية االجتماعية )كوزارة العمل 2المؤسسة تصريًحا/ رخصة صالحة صادرة عن الجهة التنظيميةتمتلك  .1
 .التربية والتعليم، أو مجلس التعليم العالي، أو ما إلى ذلك(

ية اجتازت المؤسسة عملية مراجعة جودتها بنجاح، التي ُتجريها اإلدارة العامة لمراجعات أداء المؤسسات التعليم .2
والتي لم تتم مراجعة أدائها من  ،. ومع ذلك، فقد تتم عملية إدراج المؤسسات المنشأة حديثا3متى انطبق ذلك والتدريبية،

التي يتبناها  اإلدراج المؤسسيقبل اإلدارة العامة لمراجعات أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية بعد استيفائها معايير 
 اإلطار الوطني للمؤهالت.

 (.4.2انظر القسم التي يفرضها اإلطار الوطني للمؤهالت ) متطلبات تصميم المؤهالتتطرح المؤسسة مؤهالت تلبي  .3

                                                                    
 كمرسوم أو قرار أو ما إلى ذلك.يشمل ذلك المؤسسات التي تم تأسيسها بموجب تشريعات قانونية أخرى  2
 هيئة جودة التعليم والتدريب.مدرجة ضمن نطاق مراجعات الجودة لبعض المؤسسات التعليمية والتدريبية غير  3



30 
 

لشروط التقديم قبل تقديم ها ئاستيفاع من المؤسسات التعليمية والتدريبية أن تستخدم شروط التقديم الموضحة أعاله؛ لتقييم وُيتوقَّ 
 .طلب اإلدراج المؤسسي

إدارة لمتطلبات على أن يجري عليها الفحص الالزم وفقا المؤسسي  اإلدراجالجهات التنظيمية الحكومية من عملية إعفاء ويمكن 
، المؤسسي اإلدراجمن عملية تلك الجهات عفاء إ وبينما يمكن  .حسب أنظمة هيئة جودة التعليم والتدريب عمليات اإلطار الوطني

 .(للمؤهالتلإلطار الوطني  (4) :ورقم ،(3) :)انظر السياسة العامة رقم لعملية التحقق تخضعمؤهالتها الوطنية يجب أن فإنَّ 

 معايير اإلدراج المؤسسي 3.3

مة بطلبات اإلدراج  م األدلة التي تثبت استيفاءها معايير اإلدراج المؤسسي يجب على المؤسسات التعليمية والتدريبية الُمتقد  أن ُتقد 
قيام المؤسسات التعليمية والتدريبية التي تطرح مؤهالت وطنية بوضع آليات تشغيلية شفافة المؤسسي، والتي ُصممت لتضمن 

ف كلٌّ منها من يتألَّ  ؛مية. وتشمل معايير اإلدراج المؤسسي خمسة معاييرللمحافظة على جودة مؤهالتها وبيئتها التعل   ؛وسليمة
 كما يلي: المؤشراتمن مجموعة 

 واالنتقال والتقدمااللتحاق المعيار األول: 

وقبول  بالتحاقفيما يتعلق  4ترتيبات رسميةيجب أن يكون لدى المؤسسة . االلتحاق والقبول. 1.1المؤشر  –
ويجب أن تكون  على مؤهالت وطنية.لون بموجبها التي يحصاألكاديمية والتعليمية والتدريبية  البرامجالمتعل مين في 

ومتطلبات  لمتطلبات الجهات التنظيمية، وتضمن من خاللها أن تكون شروطعملية القبول ذات شفافية، وملبية 
أمثلة: آلية رسمية )  االلتحاق والقبول منصفة، مع النظر في إمكانية مالءمتها للمتعل مين ذوي االحتياجات الخاصة

 ،معايير القبول في البرنامجو القبول ،  / التقديممن استمارة  معبأة عيناتو التقديم / القبول ،  استمارةنموذج لاللتحاق والقبول، و 
للمتعلمين  ةالمقدم الترتيبات الخاصةدليل على تحديد المتعلمين ذوي االحتياجات الخاصة أثناء مرحلة القبول، ودليل على و 

 .(االحتياجات الخاصة ذوي 
يجب أن يكون لدى المؤسسة ترتيبات رسمية فيما يتعلق بتراكم الساعات . تراكم الساعات المعتمدة. 2.1المؤشر  –

أو النظام األمريكي  ،بي للساعات المعتمدةو للساعات المعتمدة كالنظام األور نظاًما قد تستخدم المؤسسة و المعتمدة. 
بة للوحدات أو المؤهل وذلك لتحديد حجم التعلم الممنوح بناًء على تحقيق مخرجات التعلم المطلو  ؛للساعات المعتمدة

يجب أن يكون لدى المؤسسة كما تتراكم الساعات المعتمدة خالل مدة البرنامج بناًء على اجتياز وحداته. و ككل. 
يتعين على المؤسسة تقديم تفاصيل حول عدد الساعات و وثيقة رسمية لتسجيل الساعات المعتمدة المتراكمة. 

                                                                    
جميع المؤشرات يقصد بالترتيبات الرسمية سياسات، أو إجراءات، أو لوائح، أو كتيبات، أو كتيبات إرشادية، ويجب أن تتضمن الترتيبات الرسمية المقدمة ل 4

مي لمؤشر واحد، وصًفا واضًحا لخطوات العملية، واإلطار الزمني لها، واألشخاص المعنيين وأدوارهم ومسئولياتهم. ويمكن للمؤسسة تقديم نفس الترتيب الرس
لك األدلة على التنفيذ مطلوبة في حال أو أكثر طالما أنه يغطي متطلبات المؤشر. كما يجب إيصال جميع الترتيبات الرسمية للمستخدمين المستهدفين. وكذ

 .تم تطبيق الترتيبات الرسمية بالفعل
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رسمية لتراكم الساعات المعتمدة، ونموذج من ات )أمثلة: آليكل مؤهل للحصول على  ؛المعتمدة التي يجب اجتيازها
 سجالت إنجاز المتعلمين(.

يجب أن يكون لدى المؤسسة ترتيبات رسمية . اا أو خارجي  المكتسبة داخلي  . نقل الساعات المعتمدة 3.1المؤشر  –
يجب أن كما  ا من مؤسسات أخرى.أو خارجيًّ  ،ا في المؤسسة نفسهاالمكتسبة داخليًّ متعلقة بنقل الساعات المعتمدة 

عندما ينتقل المتعلمون من برنامج  الساعات المعتمدة التي تم اجتيازهاتضمن هذه الترتيبات عدم الحاجة إلى تكرار 
يتعين على المؤسسة تقديم إرشادات واضحة للحد األدنى و أو من مؤسسات أخرى.  ،نفسها إلى آخر داخل المؤسسة

)أمثلة: آلية رسمية لنقل الساعات المعتمدة  نقلوالدرجات المسموح بها لعملية  ،لساعات المعتمدةاواألقصى من 
 ، استمارات نقل الساعاتاا أو خارجيًّ المكتسبة داخليًّ ، وإرشادات نقل الساعات المعتمدة ةوالخارجي ةالساعات المعتمدة الداخلي

 .(خارجيًّاا أو المكتسبة داخليًّ الستمارات نقل الساعات المعتمدة معبأة ، عينات خارجيًّاا أو المكتسبة داخليًّ  ةالمعتمد
يجب أن يكون لدى المؤسسة ترتيبات رسمية تتعلق بتحديد طرق . التقدم الوظيفي ومسارات التعلم. 4.1المؤشر  –

على المؤسسة أن تضمن حصول المتعل مين على  يجبكما لمتابعة تعليمهم أو توظيفهم.  ؛تقدم واضحة للمتعلمين
م آلخر، مع البرامجفرصة للتخرج من أحد  يتعين على المؤسسة و . زج  ن  تحديد التعل م المُ  عند مستوى معي ن والتقد 

لتحقيق  ؛وخلق فرص للمتعلمين ،أن تدعم تطوير مسارات التقدم من خالل تقديم التوجيه المهني والمشورة للمتعلمين
وسياسة / مسارات تعلم مستقبلية، أو : آلية رسمية لضمان وجود تقدم وظيفي أمثلة)النقل أو  ،أو االلتحاق ،للتقدممعايير 

لتوجيه واإلرشاد المهني، ودليل على ممارسة تحديد وتوثيق التقدم الوظيفي والمسارات التعليمية للمؤهالت لأو إجراءات 
 (.في المقدم للمتعلمينوعينات من التوجيه واإلرشاد الوظي ،المقدمة

يجب أن يكون لدى المؤسسة ترتيبات رسمية تتسم بالشفافية فيما يتعلق . االعتراف بالتعلم المسبق. 5.1المؤشر  –
توافق مع أنظمة التعليم والتدريب ي طب ق إرشادات اإلطار الوطني للمؤهالت بماتبالتعل م المسبق، والتي  باالعتراف

 ،تحديد مخرجات التعلم معلومات حول طريقةعلى الترتيبات الرسمية هذه مل تتشأن يجب القائمة، متى أمكن. و 
، غير النظامي غير الرسمي، أوأو الرسمي، وتوثيق وتسجيل الساعات المعتمدة التي يحققها المتعل مون خالل التعل م 

 فرص حول المعلومات ونشر رلالعتراف، ويجب توفي رسمية وسيلة بوصفه المسبق التعل م تقييم تعتمد يجب أن  كما 
)أمثلة: آلية رسمية لالعتراف بالتعلم  الالزمة واالستشارات اإلرشادات تقديم المسبق، ويجب ضمان بالتعل م االعتراف

 الستمارة االعتراف بالتعلم المسبق، متى أمكن(.معبأة المسبق، ونموذج الستمارة االعتراف بالتعلم المسبق، وعينات 
يجب أن يكون لدى المؤسسة ترتيبات رسمية تتسم بالشفافية فيما . التظلم ضد االلتحاق واالنتقال. 6.1المؤشر  –

حصول المتعل مين على فرصة تضمن هذه الترتيبات أن يجب كما يتعلق بالتظلم ضد قرارات االلتحاق واالنتقال. 
: آلية رسمية أمثلة) الحصول على مؤهل وطني د ي إلىللتظل م من الحرمان من االلتحاق، أو االنتقال إلى برنامج يؤ 

للتظلم ضد االلتحاق واالنتقال، نموذج الستمارة التظلم ضد االلتحاق واالنتقال، أدلة على حاالت التظلم ضد االلتحاق 
 واالنتقال(.
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 ومراجعتهاتصميم المؤهالت والموافقة عليها المعيار الثاني: 

بما المؤهالت  لتصميميجب أن يكون لدى المؤسسة ترتيبات رسمية المؤهل.  طرحومبررات  . حاجات1.2المؤشر  –
بناًء على مصادر بيانات  ؛أو القانونية ،واالحتياجات المجتمعية ،والمتعلمين ،سوق العملمع متطلبات  يتوافق

بناًء المؤهل طرح لمبررات  للتحديد المستمر ؛يجب أن يكون لدى المؤسسة أيًضا آلية/ آلياتكما موثوقة وحديثة. 
: آلية رسمية للتحديد المستمر لمبررات طرح المؤهل، وآلية أمثلة)التغذية الراجعة من جميع األطراف ذات العالقة على 

تحليل االحتياجات التدريبية، وأدلة على إلجراء رسمية لجمع التغذية الراجعة من جميع األطراف ذات العالقة، وآلية رسمية 
  ليات السابق ذكرها، متى أمكن(.تطبيق اآل

أن يجب كما يجب أن يكون لدى المؤسسة ترتيبات رسمية لتصميم المؤهالت. . تصميم المؤهل. 2.2المؤشر  –
 وتحديد، وصياغة مخرجات التعلم المطلوبةومحتوى الوحدات،  ،تتضمن عملية تصميم المؤهل تحديد هيكل البرنامج

يجب و (. دمجأو م ،عن بعدأو  ،)داخل الحرم الجامعي التعليم ونمط ،امل(أو دوام ك ،الحضور )دوام جزئي نمط
مواءمته/ تم توأن  ،ملموسةو حاجة فعلية  بناًء على ؛تصميمهالتصميم المقترح قد تم  الترتيبات أنَّ  هذه أن تضمن

مؤهالت مماثلة. قد مع أو  ،بمجال المؤهل صلة أو دولية ذات ،أو إقليمية ،مع معايير وطنيةا ومقايسته مرجعيًّ 
: آلية رسمية لتصميم المؤهالت، ونماذج أمثلة) المؤهالت تصميمفي عملية  مجال المؤهليشارك خبراء خارجيون في 

لتلك االستمارات، ومحاضر الجتماعات تمت لمناقشة معبأة الستمارات قد تستخدم في عملية تصميم المؤهالت، وعينات 
 (.المؤهالتأحد تصميم 

يجب أن يكون لدى المؤسسة ترتيبات رسمية لضمان توافق تصميم المؤهالت مع . توافق المؤهل. 3.2المؤشر  –
الوطني للمؤهالت، كضرورة وجود هيكل مناسب طار اإلومتطلبات تصميم  ،المعنية الجهة التنظيميةمتطلبات 

ونة له، وضرورة وجود ترتيبات مناسبة والوحدات المك ،للمؤهل، وضرورة تحديد مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج
تضمن هذه الترتيبات وجود لجنة لتحديد مستوى وساعات اإلطار الوطني أن يجب كما لعمليتي التحديد والتأكيد. 

، كما يجب البعض ن عن بعضهمامستقلتي  اللجنتان وأخرى لتأكيد المستوى والساعات، على أن تكون  ،للمؤهالت
، وتضمن أن أعضاء اللجان على دراية بمتطلبات على حدةٍ كل لجنة وليات ئومسوار أدأن تحدد تلك الترتيبات 

الساعات ومتطلبات  ،المؤهل فيما يتعلق بعنوان وإرشادات إطار الساعات المعتمدة ،الوطني للمؤهالتاإلطار 
أمثلة: آلية رسمية لضمان توافق المؤهل، ودليل على توافق  المحددات الوصفية )استخدام على دراية بكيفية ، و المعتمدة

الشروط المرجعية للجنتي التحديد و المؤهل لمتطلبات الجهات التنظيمية، وترخيص المؤسسة، وعينة من تراخيص المؤهالت، 
 (.عمليتي التحديد والتأكيدوإجراء والتأكيد، وسياسة 

 مستويات توفير لضمان رسمية ترتيبات المؤسسة يكون لدىأن يجب مصادر التعلم ودعم المتعلمين.  4.2المؤشر  –
 لدعم عليها والحفاظ التحتية، والبنية ،واالتصاالت ،المعلومات تقنية ومصادر التعل م، مصادر من وكافية مالئمة
في البرنامج.  ني  ع  ب  تَّ االعتبار نمطي الحضور والتعليم المُ في المطلوبة مع األخذ  التعل م لمخرجات المتعل مين إنجاز

أمثلة: آلية رسمية والتعلم المدمج )  ،والبد من وجود خطة واضحة لدعم المتعلم، خاصة في حالة التعلم عن بعد
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لتحديد مصادر التعلم وتتبعها، وآلية رسمية لتحديد والحفاظ على دعم المتعلمين، واستمارات/ نماذج أو سجالت مستخدمة 
 (.لتحديد مصادر التعلم وتتبعها

يجب أن يكون لدى المؤسسة ترتيبات رسمية للموافقة الداخلية . الموافقة الداخلية على المؤهالت. 5.2المؤشر  –
بناًء على  ؛والموافقة عليهداخليًّا، تضمن هذه الترتيبات أن تصميم المؤهل المقترح قد تم فحصه ؛ على المؤهالت

ثقة والمتفق عليها، قبل إحالته إلى موافقة/ ترخيص  -معايير الموافقة على المؤهالت  –مجموعة من المعايير  المو 
 اللجان أو /و ،واألعضاء ،الموافقة مستوياتالترتيبات الرسمية الجهة التنظيمية المعنية. كما يجب أن تتضمن 

خلية على أمثلة: آلية رسمية للموافقة الداخلية على المؤهالت، ومعايير الموافقة الدا التي تشترك في عملية الموافقة )
 (.لالستمارات المستخدمة للموافقة الداخلية على المؤهلمعبأة المؤهالت، نماذج / وعيانات 

يجب أن يكون لدى المؤسسة ترتيبات رسمية لتقييم للمؤهالت.  والخارجية الداخلية والمراجعة . التقييم6.2المؤشر  –
 أن يجبكما التدريس للمؤهالت والوحدات المكونة لها، وللمراجعة الداخلية والخارجية للمؤهالت. عملية ما بعد 
 ،لجميع األطراف ذات العالقة التغذية الراجعة واستخدام ،وتحليل ،بجمع تتعلق تفاصيل الترتيبات هذه تتضمن

كذلك ق أنشطة التقييم والمراجعة. كما ينبغي أن تتضمن مدى تكرار ونطا .الدورية المراجعة من كجزء وإشراكهم
ومدى تحقيق المتعلمين  ،يجب أن تركز مراجعات المؤهالت الداخلية والخارجية على صحة ودقة مخرجات التعلم

المناهج، والتدريس/ التدريب والتقييم. ويجب على المؤسسة التأكد من وجود ترتيبات رسمية فاعلية لها، وتقييم 
 الراجعة لجميع األطراف ذات العالقة، وآليةللتغذية  رسمية أمثلة: آلية الداخلية والخارجية )لمتابعة نتائج المراجعات 

 والخارجية الداخلية المراجعة في المستخدمة للتقاريرمعبأة والنماذج/ وعينات  للمؤهالت، والخارجية الداخلية للمراجعة رسمية
 (.متى أمكن أعاله المذكورة اآلليات تنفيذ على وأدلة الت،للمؤه والخارجية الداخلية المراجعة ومعايير للمؤهالت،

 المعيار الثالث: تصميم التقييم واالعتدال

يجب أن تضمن كما يجب أن يكون لدى المؤسسة ترتيبات رسمية لتصميم التقييم. . تصميم التقييم. 1.3المؤشر  –
 ،جميع مخرجات التعلم المطلوبة -بشكل مناسب  -هذه الترتيبات أن يتم تصميم أساليب التقييم بحيث تغطي 

يجب و ا لإلرشادات المنصوص عليها في سياسة التقييم الخاصة بالمؤسسة. وذلك تبعً  ؛وتتوافق مع مستوى صعوبتها
يجب أن يكون كذلك بين مخرجات التعلم المطلوبة وأساليب التقييم المستخدمة. و  واضح   يكون هناك اتساق  أن 

 وإرشادات التقييم، لتصميم رسمية أمثلة: آلية) ن في البرنامجي  ع  ب  تَّ مناسًبا لنمطي الحضور والتعليم المُ تصميم التقييم 
االتساق مع مخرجات  تبين والتي ،والصفحة األولى من التقييم على مستويات مختلفة،لتقييم الوحدات  وعينات التقييم، لتصميم

 (.مخرجات التعلم واألساليب المستخدمة بين االتساق تبين التي اسيالدر  المنهج /التعلم، وعينات من وصف الوحدة
 رسمية ترتيبات المؤسسة لدى يكون  أن يجب .واعتداله التقييم من والخارجي الداخلي . التحقق2.3 المؤشر –

 إجراء قبل التقييم تصميم فحص الترتيبات هذه تضمن أن يجبكما  .واعتداله التقييم من والخارجي الداخلي للتحقق
 للتحقق رسمية أمثلة: آليةمستوى صعوبة مخرجات التعلم المطلوبة ) مع وتطابقه ،للغرض مالءمته لضمان ؛التقييم

مستويات  على لوحدات والخارجي الداخلي التحقق تقارير أو استمارات من ونماذج/ عينات التقييم، من والخارجي الداخلي
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يجب أن تضمن الترتيبات الرسمية أيًضا أن التقييم وكذلك (. الخارجيين المُقيمينبالمحققين/ المدققين/  وقائمة ،مختلفة
 الداخلي لالعتدال رسمية أمثلة: آليةومتسق لجميع المتعلمين وذلك بعد إجراء التقييم ) ،يتم تصحيحه بشكل عادل

 المستويات مختلف على للوحدات والخارجي الداخلي االعتدال تقارير أو من استمارات عينات /نماذج التقييم، لنتائج والخارجي
 ونطاق مدى تكرار تشتمل تلك الترتيبات على أن يجب أيضا كماالخارجيين(.  المُقيمين /المحققين/ المدققين وقائمة

ق ِّق/المحقق اختيار ومعايير واالعتدال عمليات التحقق  .الخارجي الُمق ي ِّم /الُمد 
 .التصحيح معايير واستخدام لوضع رسمية ترتيبات المؤسسة لدى يكون  أن يجب. معايير التصحيح. 3.3المؤشر  –

أو  قواعد، أو مسبقا، ومنشورة محددة معايير إلى ااستنادً  ؛التقييم تتم عملية تصحيحأن   الترتيبات تضمن أن يجب
 معايير من وعينات التصحيح، معايير واستخدام لوضع رسمية : آليةأمثلةإجابات ) مفاتيح أو ،التصحيح مخططات
 (.اإلجابة ومفاتيح ،التصحيح ومخططات والقواعد، التصحيح،

 تحقق مدى رسمية لقياس ترتيبات المؤسسة لدى يكون  أن يجب. قياس مدى تحقق مخرجات التعلم. 4.3المؤشر  –
 تحقيقهم وضمان ،المتعلمين إنجاز لتقييم ؛المستخدمة اآللية الترتيبات تحدد أن التعلم المطلوبة. وينبغي مخرجات

نمطي  االعتبارفي مع األخذ  في حال عدم تحققها، تحسين إجراءات اتخاذ وضمان لمخرجات التعلم المطلوبة،
ومصفوفة قياس ، مدى تحقق مخرجات التعلم المطلوبة آلية رسمية لقياسأمثلة: الحضور والتعليم المتبعين في البرنامج ) 

مبنية على نتائج قياس مدى تحقق خطة عمل و ، قق مخرجات التعلممدى تح تقارير قياسو ، مدى تحقق مخرجات التعلم
 (. مخرجات التعلم

رسمية لتقديم التغذية  ترتيبات المؤسسة لدى يكون  أن يجبالراجعة للمتعل مين.  التغذية . تقديم5.3المؤشر  –
 إنجازاتهم بخصوص الراجعة التغذية على المتعل مين الراجعة للمتعلمين. ويجب أن تضمن تلك الترتيبات حصول

مهم إلطالعهم التي تم تقييمها؛  بالغرضوبطريقة بناءة ومناسبة تفي  ،في الوقت المناسب البرنامج في على تقد 
أمثلة: االعتبار نمطي الحضور والتعليم المتبعين في البرنامج )في ختامي(، مع األخذ  أو تكويني) ونوعه التقييم من
ونماذج/  مستويات مختلفة، على لوحدات تقييمات تم تصحيحها من وعينات الراجعة للمتعلمين،لتقديم التغذية  رسمية آلية

 (. تقارير لتقديم التغذية الراجعة للمتعلمينأو  ،الستماراتمعبأة عينات 
 نتائج على للموافقة رسمية ترتيبات المؤسسة لدى يكون  أن يجبالتقييم.  نتائج على . الموافقة6.3المؤشر  –

 معايير من مجموعة ضوء في عليها والموافقة ،التقييم نتائج فحص الترتيبات أن تضمن تلككما يجب . التقييم
 أو/  و ،واألعضاء الموافقة كما يجب أن تتضمن تلك الترتيبات مستويات ا.عليها مسبقً  والمتفق الموثقة الموافقة
آلية رسمية للموافقة على نتائج التقييم، ومعايير الموافقة على النتائج،  أمثلة:التي تشترك في عملية الموافقة ) اللجان

 التقييم(. للموافقة على نتائج لالستمارات المستخدمة وعينات معبأة نماذج/ 
 نتائج بالتظلم من تتعلق رسمية ترتيبات المؤسسة لدى يكون  أن يجب. التظلم من نتائج التقييم. 7.3المؤشر  –

 يكون  أن يجبكما . التقييم نتيجة من التظلم فرصة للمتعلمين تتاح أن الترتيبات هذه تضمن أن ويجب. التقييم
ن ممعبأة  وعينات التقييم، نتيجة للتظلم من رسمية آليةأمثلة: التظلم من النتيجة )  في بحقهم دراية على المتعلمون 

 (.التقييم نتائجضد  المقدمة التظلم وأدلة على حاالت التقييم، نتائجضد  المقدمة حاالت التظلم االستمارات المستخدمة في
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 أنكما يجب . التقييم بنزاهة تتعلق رسمية ترتيبات المؤسسة لدى يكون  أن يجب. نزاهة التقييم. 8.3المؤشر  –
والسلوكيات  ،األكاديمي السلوك وسوء العلمية،السرقة  حاالت تحديد ذلك في بما التقييم، نزاهة الترتيبات هذه تضمن
 التقييم سالمة لضمان ومحددة واضحة ترتيبات وضعكذلك  وينبغي .وحلها عنها واإلبالغ غير السوية، األخرى 

ُتفرض أن بطريقة التعليم المدمج. ويجب  أو ،عن بعد أو ،لوجه وجها البرنامج تدريستمَّ  في جميع الحاالت، سواء
 عادل بشكل تطبيقها تضمن أن المؤسسة وعلى ،والمناسبة تجاه هذه السلوكيات العادلة العقوبات من مجموعة

 سوء لحاالتمعبأة  وعينات ،العلميةلحاالت السرقة  وتقارير التقييم، نزاهة لضمان رسمية أمثلة: آليةومتسق )
 .(السلوك األكاديمي

 وثائق لضمان أمن رسمية ترتيبات المؤسسة لدى يكون  أن يجبوثائق وسجالت التقييم. أمن . 9.3المؤشر  –
( واإللكترونية المطبوعة النسخ) التقييم وثائق وسالمة حماية   الترتيباتُ هذه  تضمن أن ويجب .وسجالتها التقييم
 وخطط ،النسخ االحتياطي للسجالت خطط وتفصل ،إليها الدخول وتحدد حقوق  المتعلمين؛ تقييم وسجالت والمواد

 آليات: أمثلة)ور والتعليم المتبعين في البرنامج االعتبار نمطي الحضفي مع األخذ  بها، واالحتفاظ استردادها
واالحتفاظ بها،  السجالتواسترداد للسجالت،  االحتياطي لنسخوا وسجالتها، التقييم وثائق أمن لضمان رسمية

 (. إليهاوسجل يحدد حقوق الدخول 

 المعيار الرابع: إصدار الشهادات 

 أن ويجب. الشهادات إلصدار رسمية ترتيبات المؤسسة لدى يكون  أن يجب. إصدار الشهادات. 1.4المؤشر  –
 المتعلمين تحقيق ذلك في بما ،مسبًقا محددة معايير بناًء على ؛المتعلم شهادة إصدار تلك الترتيبات تضمن

 الشهاداتإصدار عملية أن  تضمن كما يجب أن. المؤهل من التخرج متطلبات واستيفاء ،المطلوبة لمخرجات التعلم
مستوى اإلطار الوطني  قيم توضيح يجب ذلك، إلى باإلضافة. وطنية متطلبات أو ،معايير أيمتوافقة مع 

 إلصدار رسمية أمثلة: آليةكشف الدرجات الصادر عن المؤسسة )  أو /و الشهادة في والساعات المعتمدة ،للمؤهالت
 كشوف الدرجات(.  من نموذج /وقالب الشهادة، نموذج /وقالب الشهادات، إلصدار ومعايير الشهادات،

 تكفل أن وينبغي. الشهادة لتوثيق رسمية ترتيبات المؤسسة لدى يكون  أن يجب. توثيق الشهادات. 2.4المؤشر  –
 استخدام :مثل التوثيق تدابير اتخاذ خالل وذلك من التزوير، من ومحمية ،أصلية المتعلم شهادة تكون  أن الترتيبات

 لتوثيق رسمية أمثلة: آليةالمتقدمة )  التقنيات من غيرها أو ،خاصة أوراق استخدام أو ،ختم أو ،دمغ أو ،تسلسلي رقم
 كشوف الدرجات(. من نموذج /وقالب الشهادة، نموذج /وقالب الشهادات،

 الشهادات سجالت لتخزين وآمن ،موثوق  المؤسسة نظام لدى يكون  أن يجب. سجالت الشهادات. 3.4المؤشر  –
 ،المتعلمين شهادات إلى الدخول حقوق  لتحديد رسمية ترتيبات لديها يكون أن ويجب . الصادرة والمحافظة عليها

 تتضمن تلك الترتيبات يجب أنكما . بها واالحتفاظ ،استردادها وخطط ،النسخ االحتياطي للسجالت ووضع خطط
 ،الشهادات وسجالت للشهادات، النظام اإللكتروني أمثلة: دليلالمفقودة )  الشهادات إلصدار المؤسسة آلية عن تفاصيل

 (.حقوق الدخول لسجالت الشهادات وسجل
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 للجودة المستمر والتحسين المعيار الخامس: االستدامة

 يحدد ؛الجودة لضمان شامل المؤسسة نظام لدى يكون  أن يجب. نظام ضمان الجودة للمؤسسة. 1.5المؤشر  –
 والتعلم التدريب /التدريس) للمؤسسة الرئيسة العمليات لتحسين تنفيذها ُيجرى  التي الجودة ضمان أنشطة جميع

 الموظفين تحدد تلك الترتيباتأن ويجب . اإلدراج المؤسسي بمعايير المتعلقة الترتيبات ذلك في بما ،(والتقييم
 أنشطة إلدارةإلكترونيًّا نظاًما  المؤسسة تستخدم قد. ومسئولياتهم أدوارهم جانب إلى األنشطة، هذه في المشاركين

إدارة أو لقسم  وصف /وهيكل وإجراءاتها، المؤسسات سياسات الجودة، ضمان أمثلة: دليل)  فيها والتحكم الجودة ضمان
 (.المؤسسة في الجودة ضمان ألنشطة ووصف الجودة في المؤسسة، ضمان

 ترتيبات المؤسسة لدى يكون  أن يجبالمؤسسة.  في الجودة ضمان لنظام المستمر . التحسين2.5المؤشر  –
على  تلك الترتيبات تشتمل أن كما يجب. المؤسسة في الجودة ضمان لنظام المستمر التحسين أجل من ؛رسمية

 بما ،(والتقييم والتعلم التدريب /التدريس) للمؤسسة الرئيسة العمليات فاعلية وعكسها على ،المعلومات لجمع آلية
 يجب كما. أنشطة مراجعة داخلية بشكل منتظم خالل إجراء وذلك من للمؤهالت، الوطني اإلطار متطلبات ذلك في
 أمثلة: آليةاإلدارية ) وإجراءاتها سياساتها جميع وتحديث ،لمراجعة مسبًقا؛ محدد زمني إطار المؤسسة لدى يكون  أن

 الجودة ضمان نظام لمراجعة رسمية وآلية المؤسسة، عمليات بشأن التغذية الراجعة لجميع األطراف ذات العالقة لجمع رسمية
 (.وإجراءاتها ،المؤسسة وسياسات ،الجودة ضمان دليل لتحديث ؛الزمني واإلطار تلك اآلليات، تنفيذ وأدلة على المؤسسة، في

 لضمان ؛واألزمات المخاطر إلدارة خطة المؤسسة لدى يكون  أن يجبواألزمات.  المخاطر . إدارة3.5 لمؤشرا –
 في المقدمة المؤهالت قيمة على الحفاظ بكيفية أيضا الخطة هذه ىن  ُتع   أن ويجب. واستدامتها عملياتها استمرارية

 .(األزمات /المخاطر إلدارة إرشادات األزمات، /المخاطر إدارة خطة: أمثلة) الظروف هذه ظل

 التسجيل والجدولة  3.4

 جدولتها ليتم ؛اطلباته لتسجيل التسجيل فترة خالل المؤسسات دعوة تتمفإنه  المؤسسي، اإلدراج طلب استمارةالمؤسسة  تقديم قبل
القدرة  على بناءً التي تم استالمها  التسجيل استمارات في النظر يتم ،ومن ثمعمل إدارة عمليات اإلطار الوطني.  خطة من جزءك

 .(3.2 القسم انظر)التقديم لإلدراج المؤسسي استيفائها شروط ويتم جدولة المؤسسات عند االستيعابية لإلدارة. 

 بناء القدرات  3.5

وذلك عن طريق  ،بدعم مؤسسات التعليم والتدريب قبل تسليم استمارات طلب اإلدراج المؤسسيإدارة عمليات اإلطار الوطني  تقوم
 ورش بناء القدرات.
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 عملية اإلدراج المؤسسي 3.6

تبدأ عملية اإلدراج المؤسسي في المؤسسة من خالل إعداد وتقديم طلب اإلدراج المؤسسي. ويتم تقييم كل طلب من هذه الطلبات 
من قبل فريق من الخبراء؛ لتقييم مدى استيفاء طلب المؤسسة معايير اإلدراج المؤسسي.  إدارة عمليات اإلطار الوطنيداخل 

 (1) :الجدول رقم، في حين يصف (4) :رقم الشكلح في خطوات محددة كما هو موضَّ  وتتأل ف عملية اإلدراج المؤسسي من
  الوقت المطلوب الستكمال مراجعة طلب اإلدراج المؤسسي.

ة - 1 :رقم جدول  المؤسسي اإلدراج طلبات مد 

 أيام العمل(عدد ) المدة الخطوة 
 أيام أربعة اإلشعار بالتسل م 1
 يوًما  30 العمل على طلب اإلدراج المؤسسي 2
 واحد   يوم   5الزيارة الميدانية 3
استكمال تقرير اإلدراج المؤسسي من قبل خبراء  4

 اإلدراج المؤسسي وضمان الجودة الداخلية 
 يوًما 25

  

                                                                    
  الحاجة.يتم الترتيب للزيارات الميدانية بالتنسيق مع اإلدارة العامة لمراجعات أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية عند  5
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 عملية اإلدراج المؤسسي - 4 :رقم شكل

 المؤسسي وتقديمهإعداد طلب اإلدراج  3.6.1

يتضمن طلب اإلدراج المؤسسي استمارة طلب اإلدراج، باإلضافة إلى تقديم األدلة المساندة إلثبات استيفاء معايير اإلدراج  
 صحيحبشكل  األدلة من فهرسةكذلك والتأكد  ،األخطاء من خلوه من والتأكد ،الطلب مراجعة المؤسسة على يجبكما المؤسسي. 

ًعا من ممثل المؤسسة، وأن يتم تقديمه وقَّ ويجب أن يكون طلب اإلدراج المؤسسي مُ  .إدارة عمليات اإلطار الوطني إلى تقديمه قبل
 .األدلة المساندةبًقا بخطاب و رف  مُ  الوطني اإلطار إلدارة عملياتإلكترونيًّا 
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 اإلشعار بتسل م الطلب 3.6.2

بإرسال إشعار يفيد تسل م الطلب إلى  إدارة عمليات اإلطار الوطنيتقوم عند تسل م طلب اإلدراج المؤسسي من قبل المؤسسة، 
 المؤسسة خالل أربعة أيام من تاريخ تسل م الطلب؛ والغرض من ذلك إخطار المؤسسة بتاريخ تسل م اإلدارة لطلب اإلدراج المؤسسي.

 الفحص اإلداري  3.6.3

 االعتبار ما يلي:في بفحص الطلب آخذة  عمليات اإلطار الوطنيإدارة عند إرسال اإلشعار بتسل م طلب اإلدراج المؤسسي، تقوم 

o ( 3.2انظر القسم شروط التقديم ). 
o .استكمال ووضوح الطلب، وأي مستند مرفق معه 

إلبالغها بضرورة تزويد اإلدارة  ؛بطلب اإلدراجمة د ِّ المتقالتواصل مع المؤسسة وفي حال عدم اكتمال المستندات المطلوبة، يتم 
 إذا أو ،6المتوقع المستوى  إلى ترقى ال الطلب جودة كانت وفي حال بالمعلومات، أو األدلة الالزمة خالل المهلة المتفق عليها.

 المواعيد في المطلوبة األدلة أو المعلومات تقديم في بشكل جيد مع إدارة عمليات اإلطار الوطني تتعاون  ال المؤسسة كانت
 .الطلبتقييم  وقفبحق ليات اإلطار الوطني مإدارة ع تحتفظ عليها، المتفق

 تقييم الطلب 3.6.4

، والتي تتألف لجنة تقييم اإلدراج المؤسسيمرحلة الفحص اإلداري، تتم مراجعة الطلب من قبل  طلب اإلدراج المؤسسيعند تجاوز 
. ويتم تحديد إدارة عمليات اإلطار الوطنيوممثل عن ة وضمان الجودة، من خبراء ذوي خبرة في العمليات والحوكمة المؤسسي

 بناًء على الخبرة المطلوبة لمراجعة كل طلب.  ؛عدد أعضاء اللجنة
 

 الذي تجريه لجنة تقييم اإلدراج المؤسسي عدًدا من الخطوات األساسية، وهي: طلب اإلدراج المؤسسيويشمل تقييم 

o  للمؤسسة المتقدمة بالطلب؛ لضمان عدم وجود سيرتهم الذاتية اج المؤسسي، مع إرسال تعيين أعضاء لجنة تقييم اإلدر
 تضارب في المصالح مع أعضاء اللجنة المعي نين.

o .قيام كافة أعضاء لجنة تقييم اإلدراج المؤسسي بتوقيع إقرار بالسرية، وعدم وجود تضارب في المصالح 
o  المؤسسي ألعضاء لجنة تقييم اإلدراج المؤسسي.اإلدراج طلب إرسال المواد المطلوبة لتقييم 

                                                                    
أو الطلبات التي تشتمل على معلومات  صلة، ذات غير أدلة مساندة أو التي تتضمن ،كالطلبات التي تتضمن فهرسة غير صحيحة لألدلة المساندة 6

 .اإلداري  الفحص متطلبات تقديم بعد ة حتىالرئيس المتطلباتغير متطابقة، أو الطلبات التي ال تستوفي 
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o (.3.4.5)انظر القسم  األمر لزمإذا ، 7االت ِّفاق مع المؤسسة بشأن تاريخ الزيارة الميدانية 
o (.3.4.6)انظر القسم  إعداد التقرير والتحقق من دقة المعلومات الواردة فيه 

ولتلبية  إجراءات هيئة جودة التعليم والتدريب.يتم اختيار أعضاء لجنة تقييم طلب اإلدراج المؤسسي، والموافقة عليهم؛ استناًدا إلى 
ي العديد من حاجتها إلى الخبراء، قامت هيئة جودة التعليم والتدريب بإنشاء قاعدة بيانات بأسماء الخبراء المعتمدين، والتي ُتغط ِّ 

لتدريب على اإلجراءات والسياسات التي تتعلق باإلطار الوطني لة الخبراء لتخصصات المختلفة. ويخضع كافَّ القطاعات وا
 .إدارة عمليات اإلطار الوطنيمن قبل  معايير اإلدراج المؤسسيللمؤهالت، وعلى استخدام 

معايير اإلدراج المؤسسي أم مة بالطلب تستوفي تقوم اللجنة بتقييم الطلب واألدلة المساندة، وتقرير إذا ما كانت المؤسسة المتقد ِّ 
قرار اللجنة والنتائج التي توصلت إليها. ويتم الحكم على كلٍ  من  ، والذي ُيلخ ِّصتقرير اإلدراج المؤسسييتم إعداد  ،. ومن ثمَّ ال

 .(2) :الجدول رقمح في المعايير كما هو موضَّ 
 

 أحكام معايير اإلدراج المؤسسي - 2 :جدول رقم

 الحكم

 مستوف  غير  جزئيًّا مستوف   مستوف  

معايير اإلدراج تستوفي المؤسسة 
بالقدر الكافي كما هو ُمبيَّن من  المؤسسي

األدلة والترتيبات الرسمية التي تم 
 تقديمها.

 

معايير اإلدراج تستوفي المؤسسة 
كما هو ُمبيَّن من األدلة جزئيًّا  المؤسسي

 والترتيبات الرسمية التي تم تقديمها.

تطلب لجنة تقييم اإلدراج المؤسسي من 
مة بالطلب استيفاء جميع المؤسسة المتقد ِّ 

الشروط المنصوص عليها خالل مهلة 
 .محددة

معايير اإلدراج ال تستوفي المؤسسة 
كما هو ُمبيَّن من األدلة  المؤسسي

 .والترتيبات الرسمية التي تم تقديمها

تشير لجنة تقييم اإلدراج المؤسسي إلى 
الجوانب التي تحتاج إلى تطوير أو 

 .معايير اإلدراج المؤسسيمراجعة؛ لتلبية 

 
ل إلى حكٍم عام بشأن طلب فمن المعايير،  كل ِّ معيارٍ الحكم على  وبمجرد يجب على لجنة تقييم اإلدراج المؤسسي أن تتوص 

ح اإلدراج المؤسسي كما هو    .(3) :الجدول رقمفي موض 

                                                                    
 لتوصيات وفًقا افتراضيًّا القيام بالزيارة الميدانية مكنكما ي .يةوالتدريب يةالتعليم مؤسساتأداء ال لمراجعات العامة اإلدارة مع بالترتيب الميدانية الزيارات تتم 7

 لجنة تقييم اإلدراج المؤسسي.
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 الحكم العام لإلدراج المؤسسي - 3 :جدول رقم

يمكن اعتبار المؤسسة ُمدرجة عندما تستوفي جميع معايير اإلدراج المؤسسي الخمسة؛ وعليه   ُمدرجة
 تقرير اإلدراج المؤسسي للخطوة التالية. ينتقل

لة لغرض استيفاء  مؤج 
 الشروط

استيفاء أي من معايير اإلدراج المؤسسي الخمسة جزئيًّا، ومع عدم وجود أي معيار غير عند 
ط ى  مستوٍف، تقرر لجنة تقييم اإلدراج المؤسسي التأجيل لغرض استيفاء الشروط، حيث ُتع 
المؤسسة فترة انتقالية لتقديم أدلة على استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في تقرير 

 للتوصل إلى حكم نهائي بشأن طلب اإلدراج المؤسسي. ؛اإلدراج المؤسسي

ة  غير ُمدرج 
عند عدم استيفاء أحد معايير اإلدراج المؤسسي الخمسة، تقرر لجنة تقييم اإلدراج المؤسسي 
الحكم على المؤسسة باعتبارها غير ُمدرجة، وبالتالي، يجب على المؤسسة تقديم طلب إدراجِّ 

 مؤسسي جديد.

 
م وثائق تثبت اإلدراجوإمَّا بعدم  بالتأجيل لغرض استيفاء الشروط،وعندما يصدر الحكم العام إمَّا  ، فيجب على المؤسسة أن تقد ِّ

 (.إعادة تقديم الطلبات 3.5انظر القسم استيفاء الشروط، أو أن ُتعيد تقديم طلب إدراج مؤسسي جديد، على التوالي )

 الزيارة الميدانية 3.6.5

 قد تتم بشكل افتراضي.أو انية في مقر المؤسسة . وتقام الزيارة الميدللمؤسسةتقييم اإلدراج المؤسسي زيارة ميدانية  قد ُتجري لجنة
م، واإلجابة عن أي استفسارات  طلب اإلدراج المؤسسيإذ تتيح هذه الزيارة الفرصة ألعضاء اللجنة وممثلي المؤسسة؛ لمناقشة  المقدَّ

م فيه تغذي ة تطرحها لجنة التقييم، وتوفير أدلة ومعلومات إضافية. وتنتهي الزيارة الميدانية باجتماٍع يرأسه رئيس لجنة التقييم، ُتقدَّ
 وعن المؤسسة.  إدارة عمليات اإلطار الوطنيراجعة شفهية، ويحضره أعضاء اللجنة، وممثلون عن 

 إلدراج المؤسسيتقرير ا 3.6.6

تقرير في  ،الشفهيةخالل اجتماع التغذية الراجعة  تقديمها، التي تم يتم صياغة أحكام وتقييمات لجنة تقييم اإلدراج المؤسسي
 يتم ضمان جودة ،إدارة عمليات اإلطار الوطنيفي  يًّاومراجعته داخلة التقرير . وبمجرد االنتهاء من صياغاإلدراج المؤسسي

دة التقرير للمؤسسة المعنية؛ لتتحق ق يتم إرسال نسخة من مسوَّ ثمَّ جودة التعليم والتدريب،  هيئة المتبعة في وفًقا لإلجراءات التقرير
من دقة المعلومات الواردة فيه، وهذه ليست فرصة للمؤسسة لطلب تغيير التقييم والمخرجات أو تقديم أدلة جديدة. ومن ثمَّ تقوم 

دة التقرير المؤسسة المعنية بإر  مع أي تعليقات مكتوبة خالل خمسة أيام عمل. وبعد أن  إلدارة عمليات اإلطار الوطنيجاع مسو 
سجل  فيالموافقة على إدراج المؤسسة  تتم ،المناسبة التغييراتفي تعليقات المؤسسة، وتجري  إدارة عمليات اإلطار الوطنيتنظر 
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إلجراءات والسياسات لوفًقا الحق في التظلم من النتيجة، اإلطار الوطني للمؤهالت كما هو موضح في القسم التالي. وللمؤسسة 
 هيئة جودة التعليم والتدريب.المتبعة في 

 الموافقة والتسجيل 3.6.7

 إلى الخطوات التالية: "مُدرجة" :تنتقل المؤسسة الحاصلة على حكم

o  قبل اللجنة االستشارية لإلطار الوطني للمؤهالت.توصية إدراج المؤسسة من 
o  جودة التعليم والتدريب.هيئة ة الموافقة على إدراج المؤسسة من قبل مجلس إدار 
o .اعتماد إدراج المؤسسة من قبل مجلس الوزراء الموقر 

نشر بيانات تُ الموقر في سجل اإلطار الوطني للمؤهالت، و  مجلس الوزراءالتي اعتمدها التعليمية والتدريبية يتم إدراج المؤسسات 
 .هيئة جودة التعليم والتدريبإللكتروني لموقع االالمؤسسات الُمدرجة على 

 إعادة تقديم الطلبات 3.7

 يجب على المؤسسات التعليمية والتدريبية إعادة تقديم طلبات اإلدراج المؤسسي الخاصة بها في الحاالت التالية:

o  في هذه الحالة يجب على التأجيل لغرض استيفاء الشروط: إذا ارتأت لجنة تقييم اإلدراج المؤسسي الشروطاستيفاء ،
. وبمجرد تقرير اإلدراج المؤسسيالمؤسسة المعنية أن تعمل على استيفاء الشروط في غضون المهلة المحددة في 

دراج المؤسسي بمراجعة هذه األدلة، وتحديد إذا ما كانت تقديمها لألدلة التي تثبت استيفاءها الشروط، تقوم لجنة تقييم اإل
المؤسسة قد استوفت معايير اإلدراج المؤسسي أم ال. وفي حال لم تتمكن المؤسسة المتقدمة بالطلب من استيفاء الشروط 

بالكامل كما  طلب اإلدراج المؤسسي، وبالتالي يجب عليها إعادة تقديم غير مدرجةُتعد  فإنها المحددة،  8خالل المهلة
 هو موضح أدناه.

o تقديم طلب وال يمكن للمؤسسة ، عدم إدراج المؤسسةنتج عن عملية اإلدراج المؤسسي إذا  ة: في حالإعادة تقديم الطلب
طلب يتم العمل على  ،أشهر من تاريخ تسل م الحكم النهائي. ومن ثمَّ  6مدة ال تقل عن  إال بعد إدراج مؤسسي جديد

ُيسمح فإنه وجدولها الزمني لعمليات التقييم.  ،اإلطار الوطني عملياتإدارة خطط الجديد؛ استناًدا إلى  اإلدراج المؤسسي
 "غير مدرجة".إذا ما حصلت على حكم: للمؤسسة بإعادة تقديم الطلب مرتين 

 

                                                                    
  تتجاوز المهلة ستة أشهر.يتم تحديد المهلة من قبل فريق تقييم اإلدراج المؤسسي؛ استناًدا إلى عدد وأهمية الشروط، على أالَّ  8
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 المتابعة وإعادة اإلدراج 3.8

أخًذا إدراجها  التعليمية والتدريبية بوضعها، وُيعادُ سجل اإلطار الوطني للمؤهالت، تحتفظ المؤسسات  فيعقب إدراج المؤسسة  
المعنية التابعة لإلدارة العامة لمراجعة أداء المؤسسات التعليمية  نتائج مراجعات ضمان الجودة التي أجرتها اإلداراتفي االعتبار 

ة معايير اإلدراج رار، واستيفاء كافَّ مراجعة ضمان الجودة باستموالتدريبية. وتحتاج المؤسسات التي يتم إعادة إدراجها الجتياز 
إدارة عمليات اإلطار المؤسسي المتضمنة في إطار مراجعة ضمان الجودة. وإضافًة إلى ذلك، تحتاج المؤسسات إلى تزويد 

ل اإلطار الوطني وضع إدراجها في دة من الجهة التنظيمية المعنية؛ للمحافظة على بتصريحها/ برخصتها الُمجدَّ  الوطني سجِّ
 للمؤهالت، متى انطبق ذلك. 

لم تعد المؤسسة  ةجة، بما في ذلك أرشفة مؤهالتها المسجلة، في حالر  د  بأرشفة المؤسسة المُ  إدارة عمليات اإلطار الوطنيوتقوم 
م: نظر السياسة العامة رقلم تجتز المؤسسة مراجعة ضمان الجودة التي تخضع لها دوريًّا )ا ة، أو في حالا لهاحً ُمرخصًة/ مصرَّ 

ودقة سجل اإلطار الوطني  ،مسئولية ضمان تحديث عمليات اإلطار الوطنيإدارة لإلطار الوطني للمؤهالت(. وُيسند إلى  (1)
 للمؤهالت.

عمليات إدارة ضمان الجودة العام، أن وباإلضافة إلى ذلك، ُيطلب من المؤسسات التعليمية والتدريبية في ُكل عام، وكجزٍء من 
التغييرات قد  أنَّ  ضح  اتَّ  ةبأية تغييرات تطرأ على ترتيباتها الرسمية ذات العالقة باإلدراج المؤسسي. وفي حال اإلطار الوطني

طلب إدراج بتقديم  بحق إلزام المؤسسة الوطني إدارة عمليات اإلطارتسببت في تغييرات جذرية في ترتيباتها الرسمية، تحتفظ 
 : المتابعة والمراجعة(.7جديد )للمزيد من التفاصيل انظر الباب  مؤسسي
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 ومستوى، وساعات المؤهل تصميم، 
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 تصميم، ومستوى، وساعات المؤهل  4

 والتقييم.م تصميم وتطوير المؤهالت، ويركز على أهمية استخدام مخرجات التعل  بيختص هذا الباب 

 
مةالم  4.1  قد 

والتدريبية، والتي تتولى أيًضا مسئولية المحافظة  بشكٍل عام، ُتسند مهمة تصميم المؤهالت الوطنية وتطويرها للمؤسسات التعليمية
 ،ميم والتعل  والتعل ،على المناهج وتحديثها، وإدارة عملية التقييم وتنفيذها، وضمان جودة جميع العمليات التي تتعلق بااللتحاق والقبول

 والتقييم واالختبار، ومنح الشهادات للمتعلِّ مين الناجحين في نهاية المطاف.

باحتياجات سوق العمل والمتعل مين طرح البرامج التعليمية والتدريبية وفي كافة المجاالت والقطاعات والتخصصات، ترتبط استمرارية 
باإلضافة  ،ما االستناد إلى مبررات وأسباب واضحة عند تصميم وتطوير )أو تحديث( مؤهل يجبلذا،  ا من االحتياجات؛وغيره

 واإلجراءات التشاورية التحضيرية.  ،حداث المساهمةأو األ ،إلى المصادر الخارجية

إلطار الوطني وتسكينها في ا ،مؤهالت وطنية تطرحلي على المؤسسات التعليمية والتدريبية التي وبينما ينصب التركيز األوَّ 
 اإلطار الوطني للمؤهالت في المستقبل.على هناك خطًطا قائمة إلسناد المؤهالت األجنبية   أنَّ للمؤهالت، إالَّ 

 متطلبات تصميم المؤهالت  4.2

لذا، فغالًبا ما تقوم المؤسسات التعليمية  ؛تنطوي عملية تصميم المؤهالت على العديد من العوامل المختلفة واألطراف ذات العالقة
 لجنة تصميم مؤهالت تضم أعضاء من ذوي الخبرة في تطوير التعليم والتقييم، وخبراء من القطاعات المختلفة.والتدريبية بتأسيس 

والهيئات المهنية(  ،اتوالجمعي ،وفي كثيٍر من الحاالت، تتم استشارة األطراف ذات العالقة في قطاعي  التعليم والتدريب )كالشركات
لتوفير رؤية شاملة حول سوق العمل فيما يتعلق بعمليات ضمان الجودة وتصميم  ؛من قبل المؤسسات التعليمية والتدريبية

 للجهات التنظيمية أو اإلدارية أيًضا دوًرا مهمًّا في تصميم )أو إعادة تصميم( المؤهالت.أنَّ المؤهالت. كما 

ة ن  كَّ س  المؤهالت المُ فعلى ( لإلطار الوطني للمؤهالت )توافق المؤهالت مع متطلبات اإلطار(، 2) :قموبموجب السياسة العامة ر 
 والواردة فيما يلي:في اإلطار الوطني للمؤهالت أن تكون متوافقة مع متطلبات اإلطار والجهات المعنية، 

o  أمكن ذلكالتوافق مع متطلبات الجهة التنظيمية المعنية وشروطها، متى. 
o  أو غيرها من  ،العمل سوق أو  ،المتعل مينوجوب تصميم أو تطوير المؤهالت؛ استناًدا إلى أسباب ترتبط باحتياجات

 االحتياجات.
o  ،كالمعايير المهنية الوطنية(. أمكن ذلكمتى وجوب تطوير المؤهالت بما يتوافق مع أية معايير وطنية ذات عالقة( 
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o  م المسبق، ومسارات االلتحاق، وآليات نقل الساعات المعتمدة، واالعتراف بالتعل  يجب على المؤهالت توضيح متطلبات
 .، متى أمكن ذلكالعملكانت المؤهالت تؤدي لفرصة التعليم أو ما إذا و م للمتعل مين، التقد  

o  ختيارية، الاإللزامية وا الوحدات الدراسية ُتحدد أن  ، و دراسية عنها بوحدات رُ بَّ ع  مالئمة، يُ  بنيةيجب أن يكون لدى المؤهالت
 أمكن ذلك.متى 

o  ِّ ستخدام التقييم اكما يجب أن يتم تقييم مخرجات التعلم ب ح بمخرجات التعل م،يجب على المؤهالت ووحداتها أن تصر
الختامي، وأن تلتزم بمتطلبات مستوى اإلطار الوطني للمؤهالت وساعاته. وعلى المؤسسة أن تضمن تغطية مخرجات 

التي يتم من خاللها - أمكن ذلكمتى  –ح الطريقة المطلوبة على نحٍو كاٍف بتقييمات مالئمة للغرض، وأن توض ِّ  مالتعل  
أو البرنامج. وقد تتضمن مخرجات  ،للمؤهل المطلوبةربط مخرجات تعل م الوحدات الدراسية المطلوبة بمخرجات التعل م 

والعمل مع  ،وتكنولوجيا المعلومات ،وحل المشكالت ،والحساب ،اصلالتعل م المطلوبة مهارات قابلة للنقل، كمهارات التو 
 اآلخرين.

o .يجب أن ترتبط الوحدات الدراسية بأساليب تدريس وتعل م كافية، وتتناسب مع مخرجات التعل م المصر ح بها 
o لإلطار  (5) :امة رقميتم تزويد المتعل ِّمين ذوي االحتياجات الخاصة بترتيبات تقييم وتعل م مالئمة )انظر السياسة الع

 الوطني للمؤهالت(.
o  وساعاته التي تناسب المؤهل ووحداته. ،مستوى اإلطار الوطني للمؤهالتيجب تحديد 
o إذ يجب على األعضاء  ؛يجب على المؤسسة التعليمية والتدريبية أن تضع ترتيبات مناسبة لعمليتي التحديد والتأكيد

وإرشادات اإلطار الوطني  ،وإجراءات ،المشاركين في عمليتي التحديد والتأكيد أن يكونوا قادرين على تطبيق سياسات
التحديد  بع عمليتي. ويجب على المؤسسة أن تتَّ المحددات الوصفيةللمؤهالت، كما يجب أن يكونوا على دراية باستخدام 

 .ضمن إجراءات طلب اإلدراج المؤسسي بهماالمصر ح  والتأكيد

 المحددات الوصفية لإلطار الوطني للمؤهالت  4.3

م كلٌّ منها مؤشًرا عن المتطلبات كما هو موضَّ  ح سابًقا في هذا الدليل، يتألَّف اإلطار الوطني للمؤهالت من عشرة مستويات، يقد 
المحددات لية المطلوب إلظهار اإلنجاز التعليمي. وتستخدم الذهنية من جانب المتعل م، ومدى صعوبة التعل م، ومستوى االستقال

وتشمل  للمؤهالت.إلى جانب مصادر أخرى للمعلومات لتسكين المؤهالت في اإلطار الوطني  ((2) :م)انظر الملحق رق الوصفية
القياسية  المعايير   -رِّها؛ نتيجة تسكين المؤهالت في اإلطار الوطني للمؤهالت وف  سيتسع نطاق ت   التي -هذه المصادر األخرى 

وتنطبق  ،بأنها عامةالمحددات للموضوعات، والمؤهالت من المستوى نفسه، والمؤهالت المشابهة في األطر األخرى. وتتسم 
ر نفسه على المؤهالت األكاديمية، والمهنية، والمؤهالت المهنية. وبالتال ي، يتم استخدام أفضل منهج مالئم لتحديد مستوى بالقد 

 والوحدات الدراسية في اإلطار الوطني للمؤهالت. ،المؤهالت
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د كلٌّ من المستويات العشرة لإلطار الوطني للمؤهالت من خالل يُ  منفصلة تغط ي  فئاتف من ثالث فريد يتألَّ محدد وصفي حدَّ
الفئات والفئات  ،(5) :والجدول رقم ،(4) :الجدول رقمح إلى خمس فئات فرعية. ويوض ِّ ، وتنقسم بدورها المعرفة والمهارات والكفاية

 (.2) :فيتناولها الملحق رقم الوصفيةالمحددات الفرعية بالتفصيل وعلى التوالي. أمَّا تفاصيل 

 والكفاية ،والمهارات ،تعريفات كل من المعرفة - 4 :جدول رقم

 الكفاية المهارات المعرفة
التمثيل اإلدراكي لألفكار، أو األحداث، أو 
األنشطة، أو المهارات المستمدة من الخبرة 
العملية، أو المهنية، وكذلك من الدراسة، أو 
التعليم الرسمي )كالذاكرة، والفهم، 

 والتحليل(.

القدرة على تأدية المهام اإلدراكية، 
بالتواصل أو المهام التي تتعلق 

وتكنولوجيا المعلومات، 
 والمهارات العددية. ،واالتصاالت

 ،القدرة المستندة إلى استخدام المعرفة
والقدرات االجتماعية  ،والمهارات

والشخصية أثناء الدراسة، أو العمل، 
ر الشخصي والمهني.  وفي التطو 

 

 لإلطار الوطني للمؤهالت: المستويات والمستويات الفرعيةالمحددات الوصفية  - 5 :جدول رقم

 النظري  الفهم –. المعرفة 1
بة؛ نتيجة أداء مهام س  ت  ك  التي تقوم عليها المعرفة، باإلضافة إلى المعرفة الضمنية المُ  والنظرياتِّ  المفاهيم   تشمل المعرفةُ 

ا المفهوم فُيشير إلى معرفة أكثر شمولية بالعمليات والسياقات، والتي يمكن تمييزها باعتبارها معرفة األسباب  ،معينة. أمَّ
الكامنة وراء الحقائق بداًل من مجر د معرفة الحقائق فحسب. وتبدأ مستويات اإلطار الوطني للمؤهالت بالمعرفة األساسية 

ذلك الجزء من المعرفة، وسبب صحته أو عدمها،  ل  مين تأم  تعلَّ م لتصل إلى النقطة التي توجب على المللحقائق، وتتقدَّ 
 واكتساب أو بناء معرفة جديدة بناء على ذلك.

 تطبيقيةال لمعرفةا –. المعرفة 2
تأتي الممارسة المتقنة من خالل تطبيق المعرفة والمفهوم النظري؛ مما ينطوي على القدرة على ربط المعرفة بالسياقات 

العديد من الممارسات والمواقف المختلفة. وتتقدم مستويات اإلطار الوطني من ربط المعرفة بالقليل من لتطبيقها في 
وإبداًعا في  أصالةً  المتعلُمون والممارسات المعقدة. فُيظهر  ،والتقنيات ،السياقات اليومية إلى استخدام مجموعة من المهارات

 تطوير وتطبيق مفهوٍم ومعرفٍة جديدٍة.
 مهارات حل المشكالت العامة والمهارات التحليلية –رات . المها3
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على عملية اكتساب المعرفة والمفهوم النظري من خالل األفكار  مهارات حل المشكالت العامة والمهارات التحليليةتنطوي 
والخبرات والحواس. وتشمل هذه المهارات القدرة على: حل المشكالت/ القضايا والتحديات، واستخدام االبتكار واإلبداع، 

ر المستمر. وغالًبا ما تميل  لمشكالت العامة والمهارات مهارات حل اواالستجابة للتغيير، والمتابعة، وتقييم وتعزيز التطو 
من الممكن تطبيقها في مختلف المواقف، وعلى أدوار العمل المختلفة متى تمَّ  هإلى أن تكون قابلة للنقل؛ أي إنَّ  التحليلية

ي الدعم والتشجيع إلى التعامل مع مواقف الحياة اليومية، م مستويات اإلطار الوطني للمؤهالت من تلق ِّ تطويرها. وتتقدَّ 
 ل وتقييم المسائل والحاالت المعقَّدة على أساٍس نقدي، وتطوير استجابات أصلية وإبداعية.وتحلي

 والمهارات العددية ،صاالت، وتكنولوجيا المعلومات واالت ِّ التواصلمهارات  –. المهارات 4
وتعزيز العديد من  ،الةمهارات التواصل، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والحساب ضرورية في تحقيق ممارسة فعَّ  تعد  

وتكنولوجيا صال، األدوار و/ أو المهام. ومع ذلك، فليس من الضروري امتالك المهارات في جميع الجوانب الثالثة من االت ِّ 
متطلًبا ضروريًّا  ال يعد   الثالثة، بل إن  امتالكها بمستوًى متساٍو في المجاالت العدديةالمعلومات واالت ِّصاالت، والمهارات 

ألدوار العمل، والتعليم والتدريب متطلبات محددة فيما يتعلق بالتواصل وتكنولوجيا المعلومات  أنَّ من غم على الر و أيًضا. 
عامًّا وقاباًل للتنقل بين األدوار المختلفة داخل المؤسسات  مهارات يعد  العديد من هذه ال  أنَّ والمهارات العددية، إالَّ  واالتصاالت

 التعليمية والتدريبية، أو مجاالت العمل.
 االستقاللية والمسئولية والسياق -. الكفاية 5

بطبيعة عالقات العمل، ومستويات تحم ل المسئولية تجاه الذات واآلخرين،  االستقاللية والمسئولية والسياقيرتبط كلٌّ من 
 سواء -وإدارة التغي رات، والطرق التي يعمل بها األفراد، وأثر ذلك على وظائفهم أو على غيرهم. توف ِّر مواقف اإلنسان 

لتحقيق غايات عملية، وتتفاوت هذه  ؛ةالذي تتوزع ضمنه المهارات والمعرف السياق   –المهنية، أو االجتماعية، أو المدنية 
المواقف من حيث التعقيد فيما تفرضه على المتعلم أو الفرد. وتعتمد مجموعة االستجابات المطلوبة، ومدى استرشاد 
ر مستويات اإلطار  المهارات والمعارف ذات المستوى األعلى أو األوسع نطاًقا بها على مستوى التنبؤ بالسياق. وتتطو 

 ،وروتينية تحت إشراف مباشر إلى درجة أكبر من االستقاللية ،ؤهالت من العمل الذاتي على مهام بسيطةالوطني للم
ل المسئولية، حيث يصبح المتعل م أقلَّ اعتماًدا وأكثر استقالاًل و/ أو يركز بشكٍل أكبر على اإلدارة والقيادة، والنقد وتحم  

ية واألخالقية. كما أنَّها تتطور أيًضا من السياقات، أو المواقف الهيكلية، أو الذاتي، والقدرة على التفكير في المسائل المهن
المحددة التي تقي د سلوك الفرد في التصرف بفاعلية واستقاللية إلى السياقات، أو المواقف المعقدة وغير المحددة، أو 

 المتوقعة. 
 

 

 

 

 

 



49 
 

 لساعات المعتمدة لإلطار الوطني للمؤهالتا  4.4

في مستوًى معي ن  9ساعات التعل م االفتراضية التي يحتاج إليها المتعل ِّم إلىتستند الساعات المعتمدة لإلطار الوطني للمؤهالت 
لذا، يجب تخصيص ساعات تعل م افتراضية للوحدات الدراسية للمؤهل، مع األخذ  ؛إلنجاز مجموعة من مخرجات التعل م المطلوبة

 نشطة التعلم التي تساهم في إنجاز مخرجات التعل م المطلوبة.أنواع أفي االعتبار جميع 

وقد ُيستفاد من عدد الساعات المعتمدة في مقارنة عمق وحجم التعل م، والمساعدة على تصميم الوحدات الدراسية والمؤهالت، 
م، ودعم مالءمة  لدى المتعل مين في المؤهالت للنصاب الدراسي عدد الساعات المعتمدة وتوفير إطار للمدخل واالنتقال والتقد 

أو في مختلف بيئات التعل م. فعلى سبيل المثال، إذا تمت المقارنة بين مؤهلي ن مسجلي ن  المختلفة، وفي مختلف التخصصات و/
ساعة معتمدة(،  60من يتكون واآلخر ساعة معتمدة،  120لإلطار الوطني للمؤهالت )أحدهما يتكون من  7على المستوى 

المؤهَّل  الحاصل على عدد أقل من الساعات المعتمدة لإلطار   أنَّ المستوى أنَّهما متكافئان في مستوى الصعوبة، إالَّ سُيظهر 
مؤهلين متساويي ن في عدد الساعات المعتمدة )أحدهما  الوطني للمؤهالت يحتاج إلى ساعات تعل م أقل بكثير، في حين يتضح أنَّ 

لإلطار الوطني للمؤهالت( يحتاجان إلى عدد ساعات التعل م  7ؤهالت، واآلخر على المستوى لإلطار الوطني للم 6على المستوى 
ل في  6المؤهل المسج ل في المستوى  أنَّ  غيراالفتراضية نفسها،  في اإلطار الوطني للمؤهالت أقل صعوبًة من المؤهل المسج 

 في اإلطار الوطني للمؤهالت. 7المستوى 

ساعة معتمدة؛ أي بنسبة  120ساعة تعل م افتراضية، أو  1200في السنة الدراسية أن تشمل طار الوطني للمؤهالت اإل يفترضو 
. ونتيجًة لعدم سماح اإلطار الوطني للمؤهالت استخدام الكسور في حساب الساعات المعتمدة، فيتم تقريب الكسور إلى 1:10

ستخدام أنظمة أخرى للساعات المعتمدة في مملكة البحرين )من األمثلة البارزة أقرب عدد صحيح من الساعات المعتمدة. ونظًرا ال
فاق والشفافية، فقد تم االت ِّ  التوافقعلى ذلك النظام األمريكي للساعات المعتمدة، ونظام نقل الساعات المعتمدة األوروبي(، ولضمان 

 التقريبية. التحويل آليات (6) :الجدول رقمت. ويصف على عدٍد من آليات التحويل الستخدامها في اإلطار الوطني للمؤهال

آلية التحويل التقريبية للتحويل من النظام األمريكي للساعات المعتمدة ونظام نقل الساعات المعتمدة األوروبي إلى الساعات  - 6 :جدول رقم
 المعتمدة لإلطار الوطني للمؤهالت

 آلية تحويل النظام األوروبي للساعات المعتمدة  األمريكي للساعات المعتمدةآلية تحويل النظام 
للتحويل من النظام األمريكي للساعات المعتمدة إلى الساعات 
المعتمدة لإلطار الوطني للمؤهالت، اضرب عدد الساعات 

 . 4 ×المعتمدة في النظام األمريكي 

ي إلى الساعات للتحويل من نظام نقل الساعات المعتمدة األوروب
الساعات عدد المعتمدة لإلطار الوطني للمؤهالت، اضرب 

 . 2× المعتمدة في نظام نقل الساعات المعتمدة األوروبي 
 

                                                                    
 اعتيادي؛ )أي إنه ال يحتاج إلى وقت إضافي، وفي الوقت نفسه ال ينجز قبل الوقت المحدد(.المتعلم الذي يستطيع تحقيق مخرجات التعلم في وقت  9
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 مخرجات التعل م   4.5
ر مخرجات التعلم العديد من المزايا. مخرجات التعل م )أو مخرجات األداء(، حيث توف ِّ  تتمحور جميع أنشطة تصميم المؤهالت حول

جودة، تزيد شفافية المؤهالت، وإمكانية المقارنة ضمن الوحدات الدراسية للمؤهل الواحد وبين المؤهالت منظور ضمان الومن 
م المطلوبة المعل مين والمدربين وغيرهم من ل نقاًطا مرجعية للتقييم. وإضافًة إلى ذلك، تساعد مخرجات التعل  المختلفة، وتشك ِّ 

أو وحدٍة دراسيٍة معينٍة، باإلضافة إلى اختيار األسلوب األنسب  ما، األنسب لتقديم التعل م لمؤهلٍ التربويين على اختيار األسلوب 
 المتعل ِّمين. إنجازلتقييم 

 ،والمهارات ،م على توفير المعلومات حول كل من المعرفة، فتعمل مخرجات التعل  األعمالأمَّا بالنسبة إلى المتعل ِّمين وأرباب 
أو وحدة دراسية بنجاح. وتساعد مخرجات التعل م المتعل ِّمين على زيادة فاعلية  ما، والكفاية التي سيتم اكتسابها عند استكمال مؤهل

 من خالل توضيح المتوق ع منهم والمستوى المتوق ع لتعل مهم. -خالل مسيرتهم التعل مية  -ها ترشد المتعل مين الدراسة؛ إذ إنَّ 

ها تساعد على اختيار البرامج وتوفير معلومات واضحة حول الوحدات م أداة إرشادية ممتازة أيًضا؛ إذ إنَّ التعل  وتعد  مخرجات 
نتقال التعليمي والوظيفي أسهل بفضل مخرجات الم. ويصبح امخرجات التعل   نجزالدراسية والمؤهالت، وما يمكن القيام به حالما تُ 

 وحدات الدراسية والمؤهالت، ونقل الساعات المعتمدة. التعل م أيًضا، ويسهل االعتراف بال

 لمحة عامة حول مخرجات التعل م ومخرجات األداء - 7 :جدول رقم

 مخرجات األداء مخرجات التعل م
مخرجات التعل م: هي عبارات حول ما يتوق ع من المتعل مين 
 معرفته وفهمه، وما يمكنهم القيام به عند استكمال عملية تعل م. 

التعل م بداًل  جأمَّا اصطالًحا، فُترك ِّز مخرجات التعل م على نتائ
ة الدراسة. وتهدف مخرجات التعل م  من المدخالت كطول مد 

رات والكفاية، وهي عادًة ما توصف إلى تغطية المعرفة والمها
 باستخدام عبارات وصيغ معينة قابلة للقياس. 

تصف مخرجات األداء )أو مؤشرات األداء( األفعال الملموسة 
م أن يتمكن من أدائها؛ نتيجة مشاركته التي يجب على المتعل ِّ 

م أو تنميته لمهاراته؛ إذ تحدد مخرجات األداء في مسار تعل  
رات المطلوبة إلتقان فعل أو نشاط محدد، وهي المعرفة والمها

تصف السلوكيات المتوقعة باستخدام عبارات وصيغ معينة 
 قابلة للقياس. 

 

ح في  ، تتشابه مخرجات التعل م ومخرجات األداء نسبيًّا في كلٍ  من المفهوم واألهداف العامة. (7) :الجدول رقموكما هو موض 
حيث يساعد استخدام مخرجات التعل م لجنة تصميم  ،م في هذا الدليللى مخرجات التعل  ونتيجًة لذلك، سنتطرق في الغالب إ

 ،والمهارات ،بالضبط من حيث المعرفة هُ المؤهالت في التركيز على الغرض الرئيس للمؤهل، وتحديد المتوقع من المتعل مين تحصيلُ 
 والكفاية.

الضروري استخدام عدد معقول من مخرجات التعل م، مع التركيز على وحدة دراسية ما )ألحد المؤهالت(، فمن فعند تحديد 
( عند الحاجة إلى تحديد مستوى معي ن (2رقم: ) المتطلبات األساسية للمتعل م. ويجب استخدام المحددات الوصفية )انظر الملحق
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في اختيار فعٍل مالئم لتوضيح  عدللوحدة الدراسية على مستويات اإلطار الوطني للمؤهالت. ويمكن للمحددات الوصفية أن تسا
 مدى صعوبة عملية التعل م لوحدة دراسية أو مؤه ل ما.

 (، فمن الضروري:فيه م، وبهدف ضمان صياغتها بالمستوى المطلوب )أو المرغوبا عند صياغة مخرجات التعل  أمَّ 

o  للمستوى الذي سيتم صياغة الوحدة الدراسية عليه، باإلضافة إلى المحددات الوصفية المحددات الوصفية التعر ف على
 ، وإعادة النظر فيها على أساٍس منتظم خالل عملية الصياغة.وتسبقها تليهاالتي 

o أو الخاضع  ،تحديد الفروقات بين مستويات اإلطار الوطني للمؤهالت كمهارات حل المشكالت، اإللمام، والعمل المستقل
 لإلشراف، واإلجراءات الروتينية وغير الروتينية.

o  المحددات الوصفية يجب على مخرجات التعل م أن تدل على مستوى اإلطار الوطني للمؤهالت، بيد أن ه ال يجب استخدام
 باعتبارها مخرجات تعل م.

o /أو الكفاية. أو المهارات و/ إظهار المتوقع تحقيقه من المتعل مين من حيث المعرفة و 
o  اإلنجازضمان قابلية مخرجات التعل م للقياس أو. 
o   م وأساليب التقييم.ضمان وجود رابط واضح بين مخرجات التعل 
o   م الوحدة الدراسية، ومخرجات تعل م البرنامج/ المؤه ل.ضمان وجود رابط واضح بين مخرجات تعل 
o .استخدام عدد معقول من مخرجات التعل م 

م قادًرا عبارة مثل: "بعد اجتياز الوحدة الدراسية/ المؤهل، سيكون المتعل ِّ ان بدء مخرجات التعل م بومن المفيد في كثيٍر من األحي
"، ويلي هذه العبارة فعل  مالئم  يشير إلى القدرة المكتسبة. وفي جميع الحاالت، يجب أن تكون مخرجات التعلم محددة .……على

 وقابلة للتحصيل والتقييم في: 

o  .صياغتها بصيغة المستقبل 
o  ِّ م قادًرا على فعله.استخدام األفعال النشطة لوصف ما سيصبح المتعل 
o .وصف التحصيل النهائي الذي سيحققه المتعل ِّم 
o .تمكين المتعل ِّم من إظهار تعل مه 
o .)استخدام لغة واضحة، يسهل فهمها من قبل المتعل مين واألطراف ذات العالقة عامًة )غير الخبراء 
o .أن تكون قابلة للتحصيل باعتبارها نتيجًة لنشاط التعل م 
o .أن تكون قابلة للتقييم 
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 التقييم  4.6

يجب تصميم أنشطة ومهارات التقييم لضمان توفير الفرصة للمتعل مين بوصفهم أفراًدا إلثبات إنجازهم لمخرجات التعل م المختلفة، 
الطرق لضمان ذلك هي ربط التقييم مباشرًة بمخرجات التعل م؛ مما يجعل الغرض من التقييم واضًحا وشفاًفا حتى بالنسبة  إحدىو 

 .بوصفهم أفراًداإلى المتعل ِّمين 

حددة ويشمل التقييم جمع وقياس وتحليل األدلة والحكم عليها؛ من أجل البت  فيما إذا كان المتعل ِّم قد أنجز مخرجات التعل م الم
 – (8) :الجدول رقمهو موضح في  كما -مسبًقا أم ال، كما يعتمد على العديد من عمليات وأدوات التقييم التكويني والختامي 

م أدلة لتحصيل الساعات المعتمدة م المتعل مين، في حين يعد  األخير أكثر رسمية، ويقد  أو  ،حيث ُيعطي األول فكرة ثاقبة عن تقد 
 الشهادات مستقباًل.

 لمحة عامة عن التقييم التكويني والختامي - 8 :جدول رقم

 التقييم الختامي التقييم التكويني
وتعليم  ،وتدريس ،يعد  التقييم التكويني ضروريًّا في تحقيق تدريب

أو مدربيهم  ،ه ُيتيح الفرصة لكلٍ  من المتعل مين ومعل ميهمال؛ إذ إنَّ فعَّ 
م في إنجاز مخرجات التعل م المطلوبة. وتعمل أنشطة  لمراجعة التقد 
م بداًل من أن توف ر أي  التقييم التكويني بوصفها دلياًل على التقد 

 اعتماٍد رسمي.

 ،يوف ر التقييم الختامي أدلة حول تحقيق التعل م بالنسبة إلى المتعل مين
والتدريبية. ويجري  والمؤسسات التعليمية األعمال،وأرباب 

 :االضطالع بأنشطة ومهام التقييم خالل التقديم )على سبيل المثال
أو برنامج التعل م  ،مراقبة األنشطة العملية(، وعند نهاية وحدة دراسية

)كإجراء اختبار تحريري(. ويوف ر هذا النوع من التقييم أيًضا أدلة 
 هادة.أو الحصول على ش ،على إنجاز وحدات دراسية معتمدة

 

 وغالًبا ما يعتمد التقييم على استخدام العديد من األدوات والوسائل، والتي قد تتضمن على سبيل المثال ال الحصر:
o دراسات حالة. 
o .اختبارات تحريرية 
o  .مراقبة األداء أثناء التمارين العملية 
o .مراقبة األداء أثناء العمل 
o /المستهدفة.أو غيرها من أنشطة الفئات  لعب األدوار و 
o .إجراء عروض تقديمية، أو عمليات بصرية، أو سمعية، أو شفهية 
o .)أسئلة ذات طابع تحريري )تقارير، مقترحات للعمل، مقاالت متخصصة 
o .أسئلة ذات إجابات قصيرة وأسئلة مقن نة 
o  .)عناصر محددة اإلجابات )كاالختيار من متعدد 
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مه الوحدة  ،يقةودق ،ويجب أن تكون عملية التقييم مالئمة للغرض ومنصفة، كما يجب أن تتم مقارنتها بمستوى ونوع التعل م الذي تقد ِّ
من  نَّهُ فإالدراسية أو المؤهل. ونتيجًة إلدارة ممارسات التقييم وتقديمها عبر شريحة واسعة من المؤسسات التعليمية والتدريبية، 

وموضوعيته، ومن وجود عمليات  ،وكفايته ،فاعلية تنفيذ التقييمالضروري التحق ق من وجود آليات لضمان الجودة؛ بهدف ضمان 
 تدقيق داخلية وخارجية للتقييم.

بتشجيع  للمؤهالت إدارة عمليات اإلطار الوطنيتلتزم ( لإلطار الوطني للمؤهالت، 5) :ح في السياسة العامة رقمكما هو موضَّ 
المتعل ِّمين ذوي االحتياجات الخاصة للوصول إلى المؤهالت التي يريدون االلتحاق بها وتوفيرها لهم، وذلك من خالل ضمان 

لمساندة المتعل ِّمين ذوي االحتياجات  ؛التحاقهم جميًعا بها، وإجراء تعديالت معقولة في عمليتي الطرح والتقييم عند اللزوم
التعليم والتدريب العام  فير الوطني للمؤهالت مستويان لاللتحاق، فإن ه يساعد على توفير القبول الخاصة. ولما كان لإلطا

 للمتعلمين ذوي االحتياجات الخاصة.
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 تسكين المؤهالت  5

والتي من خاللها يتم التأكد من استيفاء  ،في اإلطار الوطني للمؤهالتالوطنية يصف هذا الفصل عملية تسكين المؤهالت 
 المؤهل لشروط التقديم الالزمة، إلى جانب الخطوات األخرى والجهات ذات العالقة بعملية تسكين المؤهالت.

 
مة  5.1  المقد 

هذه المؤهالت. فمن خالل هذه العملية، ُتحقق  10الوطني للمؤهالت وسيلة لتحديد قيمة في اإلطارالوطنية ر تسكين المؤهالت يوف ِّ 
وأولياء األمور، فهًما أفضل  ،لاعموأرباب األ ،المؤسسات التعليمية والتدريبية، واألطراف ذات العالقة، بمن في ذلك المتعلمون 

مالئمة للمؤهالت الوطني  اإلطارة في ن  كَّ س  المؤهالت المُ  نَّ أ للمجموعة المتنوعة من المؤهالت. فهو يضمن للجهات ذات العالقة
 لإلطار الوطني للمؤهالت(. (3: ))انظر السياسة العامة رقم وسوق العمل ،وتلبي احتياجات المتعلمين ،للغرض

 استيفاء المؤهل لشروط التقديم   5.2

يجب أن تكون المؤسسة ُمدرجة في سجل ففي اإلطار الوطني للمؤهالت،  مؤهالتهالكي يتسنى للمؤسسة التقدم بطلب تسكين 
 لإلطار الوطني للمؤهالت(: (2: ))انظر السياسة العامة رقم وتستوفي شروط التقديم التالية ،اإلطار الوطني للمؤهالت

o  كوزارة العمل، أو  11عن الجهة التنظيمية ذات العالقة اوصادرً  ،المفعول ساري  يكون امتالك ترخيص بمزاولة العمل(
 ما إلى ذلك(.أو  ،العاليوزارة التربية والتعليم، أو مجلس التعليم 

o .تم تصميمها وطرحها في مملكة البحرين 
o جودتها بالمؤسسة داخليًّا. يتم ضمان 
o  ساعات تعل م افتراضية. 10تتأل ف على األقل من 
o انظر الباب الرابع(.للمؤهالت لإلطار الوطني  استيفاء متطلبات تصميم المؤهالت( 

  

                                                                    
وذلك لعدم استيفائها لشروط  ؛اإلطار الوطني للمؤهالت فيخارج مملكة البحرين ال يمكنها التقدم بطلب التسكين تصميمها مالحظة: المؤهالت التي تم  01

 .الوطني للمؤهالتبإسنادها على اإلطار  ( لإلطار الوطني للمؤهالت بهذه المؤهالت األجنبية؛ إذ تسمح مستقباًل 9) :التقديم. وتعنى السياسة العامة رقم
م وثائق ُتثبِّت الموافقة الداخلية على تقد ِّ  أو ما إلى ذلك( أن   ،أو قرار ،يجب على المؤسسات التي أنشئت بموجب تشريعات قانونية أخرى )كمرسوم 11

 المؤهالت.
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 التسجيل والجدولة  5.3

 جدولتها ليتم اطلباته لتسجيل ؛التسجيل فترة خاللالتعليمية والتدريبية  المؤسسات دعوة تتم ،المؤهلتسكين  طلب استمارة تقديم قبل
 القدرة على بناءً  استالمها تم التي التسجيل استمارات في النظر يتم ،ثم ومن. الوطني اإلطار عمليات إدارة عمل خطة من كجزء

ى وص  يُ ولذا، فإنه  .(5.2 القسم انظر) لتسكين المؤهالتالتقديم استيفائها شروط عند  المؤهالتاالستيعابية لإلدارة. ويتم جدولة 
فترة خالل نفسها الكلية  منالعالي تسجيل المؤهالت لمؤسسات التعليم  ىوص  . كما يُ مًعابتسجيل المؤهالت ذات التخصص نفسه 

 التسجيل ذاتها.

 بناء القدرات   5.4

 عن وذلك ،تسكين المؤهالت طلب استمارات تسليم قبل يةوالتدريب يةالتعليم مؤسساتال بدعمإدارة عمليات اإلطار الوطني  وتقوم
 .القدرات بناء ورش طريق

 عملية تسكين المؤهالت  5.5

إدارة عمليات اإلطار و  ،في اإلطار الوطني للمؤهالت المؤسسات التعليمية والتدريبية الوطنية عملية تسكين المؤهالتتشمل 
والتأكيد على  ،التعليمية والتدريبية مسئولة عن ضمان تنفيذ أنشطة وعمليات التحديد المؤسسات وتجدر اإلشارة إلى أنَّ  الوطني.

كما هو  -ا. وتتأل ف عملية تسكين المؤهالت من خطوات مسبقً  المؤسسةالنحو الوارد في طلب اإلدراج المؤسسي الذي قدمته 
 الوقت المطلوب للعمل على طلب تسكين المؤهل. (9) :الجدول رقم، في حين ُيوضح (5) :الشكل رقمح في موضَّ 

ة الالزمة للعمل على طلبات تسكين المؤهالت - 9 :جدول رقم  المد 

 أيام العمل(عدد ) المدة الخطوة 
 أيام أربعة اإلشعار بالتسل م 1
  يوًما 60 العمل على طلب تسكين المؤهل 2
 واحد   يوم   التحقق  3
 لِّ ب  استكمال تقرير التحقق من المؤهل من قِّ  4

 مختصي التحقق وضمان الجودة الداخلي 
 يوًما 25
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 المؤهالتعملية تسكين  - 5 :شكل رقم
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 تحديد، وتأكيد المستوى، والساعات المعتمدة 5.5.1

والساعات المعتمدة،  ،بتحديد المستوى المعنية الوطني للمؤهالت في المؤسسة بشكل عام، يبدأ تسكين المؤهالت في اإلطار  
 ا داخليًّا من خالل عمليتي  التحديد والتأكيد.موالموافقة عليه

 والساعات المعتمدة للمؤهل  ،تحديد المستوى  5.5.1.1

والساعات المعتمدة للمؤهل تحديد المستوى والساعات المعتمدة لكل وحدة من الوحدات الدراسية  ،تتضمن عملية تحديد المستوى 
ترافي، على التقدير االح تحديد المستوى يعتمدُ  مؤهل، وللمؤهل بشكل عام. وفي هذا الصدد، البد أن يؤخذ في االعتبار أنَّ للالمكونة 

يجب على فإنه ، متى أمكن. ولتحقيق ذلك، تأخذ في اعتبارها عدة آراءوبالتالي يجب على المؤسسات التعليمية والتدريبية أن 
لإلطار الوطني للمؤهالت(، والتي يجب على  (2: )المؤسسات التعليمية والتدريبية تشكيل لجنة التحديد )انظر السياسة العامة رقم

ين لالت فاقأعضائها أن يكونوا  إلى جانب  ،وتوثيق قراراتهم النهائية ،حياديين وقادرين على العمل بموضوعية، وأن يكونوا مستعد 
يجب على لجنة التحديد أن تتأل ف من أعضاء ذوي خبرة فإنه األسباب المبررة له. وعلى نحٍو مثالي، تقديم التعليل المنطقي و 

 تشمل:

o  يتناولها المؤهل.واحًدا أو أكثر من التخصصات التي 
o .العمل بالقطاعات ذات الصلة 
o .تسكين المؤهالت 
o أو التخصصات ذات العالقة. ،مدرًسا أو مدرًبا للمواد 
o  التقييم.تصميم 

  تحديد مستوى المؤهل

 ووحداته الدراسية بمقارنة مخرجات التعل م ،يتمث ل دور لجنة التحديد في اقتراح مستوى اإلطار الوطني للمؤهالت لمؤهل معي ن
والتقييم المرتبط بكل وحدة دراسية بالمحددات الوصفية. وتعد  اللجنة مسئولة أيًضا عن اقتراح الساعات المعتمدة لوحدات  المطلوبة،

 .المطلوبة مم االفتراضية الالزمة إلنجاز مخرجات التعل  المؤهالت؛ استناًدا إلى عدد ساعات التعل  

د المستوى العام ويجب على لجنة التحديد النظر في مستوى كلٍ  من الوحدات الدراسية التي يتأل ف منها المؤهل؛ إذ إنَّ  ها ستحد 
 للمؤهل. 

 المطلوبة مخرجات التعلم ربط يجبكما . وحدة لكل اإلطار الوطني للمؤهالت مستوى  لتوثيق بطاقة تحديد المستوى  ُتستخدم
، ربط مخرجات التعلم بالفئات الفرعية في المبالغة المؤسسات تتجنب أنأيًضا  يجبو . الفرعية للمحددات الوصفيةبالفئات  للوحدة
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 أساسِّ  على اإلطار الوطني للمؤهالت مستوى  تحديد يتموكذلك . مالءمة األكثر ربط مخرجات التعلم بالفئة الفرعية حيث يتم
 مثل: وغيرها من العواملوطرق التقييم المستخدمة،  ،وبناًء على مخرجات التعلم المطلوبة ،مستوى المالئم لتحديد  منهجٍ  فضلِّ أ

o .مدى صعوبة وعمق المعرفة والفهم 
o .درجة االستقاللية واإلبداع 
o ر  التطبيق والممارسة. وتقدم مدى تطو 
o .الدور الذي يتم القيام به فيما يتعل ق باآلخرين في تنفيذ المهام 

المبررات التي تعلل المستوى المقترح لكل  توثيق يجبو  فئة فرعية. لكل المقترحة المستويات على بناءً  الوحدة مستوى  تحديد يتم
ا بالتدقيق من قبل إدارة الحقً  تسمح المعلومات الكافية التي لتوفير وذلك ؛تحديد المستوى  بطاقة في وصحيح واضح بشكل وحدة

تعلياًل تتضمن أن وعند كتابة المبررات لمستوى معين من مستويات اإلطار الوطني للمؤهالت، البد  .الوطني عمليات اإلطار
بمخرجات التعلم  جيد ارتباط على ةالمكتوب تحافظ المبررات أن يجبو  توافق الوحدة مع المحددات الوصفية لذلك المستوى.يبرر 

من المحددات الوصفية للمستوى إرشادية/ تعريفية/ توصيفية  كلمات تضمنت أن يجبكما  ،المستخدمة التقييمبطرق و  ،المطلوبة
 الوحدة وثيقة في الواردة المعلومات مع بطاقة تحديد المستوى متطابقة من كجزء المقدمة المعلومات تكون  أن يجبكما  المقترح.

 المعلومات جميع   تتضمن وأن ،حديثة الوحدة وثيقة تكون  أن يجبو  (.ومنهج الوحدة الدراسية /الوحدة خطة /الوحدة مواصفات)
 ،مخرجات التعلم المطلوبة قائمة ذلك في بما المقترحين، والساعات المعتمدة للمؤهالت الوطني اإلطار مستوى  من للتحقق الالزمة
 .وطرق التقييم المستخدمة ،مخرجات التعلم بين االتساقو  التقييم وطرق 

وحدات المؤهل الدراسية، فيجب بعد ذلك تحديد المستوى النهائي للمؤهل، وثمة ومتى اتفقت اللجنة على تحديد مستويات جميع 
 أو طرق سائدة لتحديد المستوى النهائي للمؤهل، ومنها: ،عدة نماذج

o بالمستوى الدراسية المؤهل  : وهو نموذج بسيط ُيستخدم عند التأكد من أنَّ جميع وحداتالنموذج المتساوي العناصر
 ذاته.

o  الكبيرة التي تستمر لسنة واحدة أو أكثر، لمؤهالت في حالة اوغالًبا ما يتم تطبيقه  التخرج من المؤهل:نموذج مستوى
تحديد المؤهالت بمستوًى معي ن )عادًة ما تخضع مثل هذه المؤهالت لمواصفات متمي زة، ذات عالقة بنوع  أو إذا تمَّ 

عتمدة لكل مستوى للمؤهل(. وفي مثل هذه المؤهالت، يبني المالدراسية المؤهل؛ ُتحدد مسبًقا العدد األدنى للوحدات 
د مستوى المتعل مين عند التخرج بالمستوى النهائي للمؤهل في  مهم في المؤهل، حيث يحد  المتعل مون معرفتهم خالل تقد 

 اإلطار الوطني للمؤهالت.
o د مستوى المؤه ل بشكل عام؛ استنادً النموذج ذو التصميم النسبي على مستوى الدراسية ا إلى نسبة الوحدات : نموذج  ُيحد 

، وأربع منها على 6منها على المستوى  تانعلى سبيل المثال، إذا كان المؤه ل يتأل ف من ست وحدات؛ اثن. معي ن
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بتسجيل غالبية الوحدات  ،7 المستوى  في اإلطار الوطني للمؤهالت، فإن المستوى النهائي للمؤهل هو 7المستوى 
 المستوى. عند ذلكالدراسية 

وعند استحالة تطبيق أيٍ  من النماذج أعاله )مثاًل: لمؤهل صغير الحجم يتأل ف من عدد متساٍو من الوحدات الدراسية على 
آخذين في االعتبار ما  ،ستوى النهائي )المقترح( للمؤهلالمات خاذ قراٍر بشأن يجب على لجنة التحديد مستويات مختلفة(، عندها 

 يلي:

o  دراسية المعتمدة لكل وحدةعدد الساعات. 
o .الفئة التي يستهدفها المؤهل 
o مسبقة.المتطلبات من ال وحدات مستوى أية 
o الدراسية من وحدات المؤهل ل ٍ أهمية )ثقل( ك. 
o م.المستوى المطلوب لال  لتحاق بالمؤهل أو مسارات التقد 

 بشأن المستوى النهائي للمؤهل. اتوثيق قرارهم رسميًّ يجب على لجنة التحديد وفي جميع الحاالت، 

 تحديد الساعات المعتمدة للمؤهل 

نجاز كاف ة أنشطة ُيعر ِّف اإلطار الوطني للمؤهالت ساعات التعل م االفتراضية بأن ها: الوقت )بالساعات( الذي يستغرقه المتعل م؛ إل
جتياز أحد المؤهالت. ويجب على ذوي الخبرة االتالي التعل م بنجاح، بما في ذلك التقييم، وكل ما يلزم لتحصيل مخرجات التعل م، وب

م، مع األخذ في االعتبار تلك األنشطة التي تتعلق في مجال التخصص حساب عدد ساعات التعل م االفتراضية المطلوبة من المتعل ِّ 
عرفة المسبقة التي يحتاجها االعتبار المفي أو المؤهل؛ )أي عدم األخذ الدراسية للوحدة المطلوبة بشكل مباشر بمخرجات التعل م 

أو المؤهل(. وعلى المؤسسات التعليمية والتدريبية أن تأخذ في االعتبار األنشطة التي يجب الدراسية المتعلم قبل البدء في الوحدة 
أو  ،ةقد تستدعي الحاجة إجراء قراءة تحضيري ،على سبيل المثال –م تنفيذها قبل وبعد التدريب والتعليم الرسمي على المتعل ِّ 

)أو اإلنترنت( لمباشرة األبحاث، كما قد يلزم بعض الوقت إلجراء التقييم والمراجعة بعد التقديم. وتشمل األنشطة  ،استخدام المكتبة
 التي قد تؤخذ في االعتبار في حساب )أو تقدير( ساعات التعل م االفتراضية:

o مج التعليمية(.)المحاضرات، الدروس، التدريب، الندوات، البرا يالتعليم الرسم 
o .)التطبيق العملي )في المختبرات وغيرها من المواقع 
o .أنشطة لها عالقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
o .استخدام المكتبة ومراكز مصادر التعل م للقراءة والبحث 
o .وقت الدراسة الذاتية 
o /هة ذاتيًّا باستخدام اإلنترنت و  أو المواد النصي ة الخاصة بالتعل م المفتوح.  وقت الدراسة الموج 
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o .)أنشطة التعل م غير الرسمية )كالمجموعات وورش العمل االجتماعية 
o  .التأمل الشخصي 
o .التقييم 

 المذكورة والتقييم التعلم من تخصيص ساعات افتراضية مناسبة لجميع أنشطة التأكدالتعليمية والتدريبية  المؤسسات على ويجب
وعند معرفة عدد تحديد المستوى.  بطاقة كجزء من( مواصفات الوحدة/ خطة الوحدة/ ومنهج الوحدة الدراسية) الوحدة وثيقة في

هل حساب الساعات المعتمدة لإلطار الوطني للمؤهالت بقسمة العدد األصلي على  ، 10ساعات التعل م االفتراضية، فمن الس 
الوطني للمؤهالت  في اإلطار نٍ كَّ مؤهل ُمس   المعتمدة، حيث يجب على أي ِّ وتقريب النتيجة إلى أقرب عدد صحيح من الساعات 

فإن  العدد األدنى للساعات المعتمدة التي يمكن منحها في  ،ساعات تعل م افتراضية على األقل، ونتيجة لذلك 10أن يتألف من 
الساعات المعتمدة على مستويات اإلطار الوطني يتوافق توزيع يجب أنَّ كما  اإلطار الوطني للمؤهالت هو ساعة معتمدة واحدة.

. ويجب أن تكون المعلومات المقدمة كجزء من بطاقة تحديد المستوى متطابقة للمؤهالت مع إرشادات إطار الساعات المعتمدة
تكون وثيقة يجب أن كذلك و  مع المعلومات الواردة في وثيقة الوحدة )مواصفات الوحدة/ خطة الوحدة/ ومنهج الوحدة الدراسية(.

والساعات المعتمدة المقترحين،  ،وأن تتضمن جميع المعلومات الالزمة للتحقق من مستوى اإلطار الوطني للمؤهالت ،الوحدة حديثة
 وطرق التقييم المستخدمة. ،جميع أنشطة التعلمذلك بما في 

 توثيق نتيجة لجنة تحديد المستوى والساعات المعتمدة للمؤهل 

ومؤهل بشكٍل واضح وصحيح في بطاقة دراسية، التي تفسر تحديد المستوى والساعات المعتمدة لكل وحدة  يجب توثيق المبررات
كافية تسمح  بمعلومات إدارة عمليات اإلطار الوطنيلتزويد  ؛(نموذج طلب تسكين المؤهل)التي تمث ل جزًءا من  تحديد المستوى 

يتم توضيح أسباب تناُسبِّ الوحدة  ن  أألحد مستويات المؤهل، يجب لذا، وعند صياغة المبررات  ؛لها بتنفيذ عملية التدقيق الحًقا
 الدراسية مع المحددات الوصفية. 

 تأكيد المستوى والساعات المعتمدة للمؤهل

ل لجنة التحديد التفاق بشأن المستوى والساعات المعتمدة للمؤهل، فإنه يجب على المؤسسات تأكيد ما جاء في قرار  بعد أن تتوص 
تتأل ف لجنة التأكيد من و لجنة التحديد، وذلك من خالل تشكيل لجنة التأكيد التي تتأل ف من أعضاء مستقلين عن لجنة التحديد. 

ت عالقة، وتغط ي القطاع أو التخصص المستهدف. أمَّا المؤسسات الكبيرة، فقد ترى أن  أحد الترتيبات أفراد ذوي خبرة وتجربة ذا
الرسمية الداخلية القائمة، أو إدارة ضمان الجودة الداخلية، أو إحدى اللجان األكاديمية القائمة هي األمثل لتول ي أنشطة لجنة 

الصغيرة مثل هذه الترتيبات أو اللجان، وقد تختار عوًضا عن ذلك تشكيل لجان التأكيد. من جانٍب آخر، قد ال تمتلك المؤسسات 
دها المؤسسات إلجراء أنشطة التأكيد، فإنَّه من الضروري اإلبالغ رسميًّا  تأكيد مناسبة لعملياتها. وأيًّا ما كانت اآلليات التي توجِّ

 الـتأكيد على لجنة توافق أن يجبو  ارة عمليات اإلطار الوطني.إد إبالغ وأعن نتائج هذه العمليات سواء داخليًّا ضمن المؤسسة، 
مخرجات التعلم والفئات  بين المناسب االتساق ضمان خالل من المقترحين، الساعات المعتمدة للمؤهالت الوطني اإلطار مستوى 
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 لكل مناسبة افتراضية ساعات وتخصيص المناسب، التقييم واستخدام ،فئة فرعية لكل الالزمة/ المقنعة المبررات وتوفير ،الفرعية
 . األخطاء من وخالية نهائية تحديد المستوى  بطاقات أن أيًضا التأكيدلجنة  تضمن أن يجبكما . نشاط تعليمي

عدم موافقة لجنة التأكيد على المستوى والساعات المعتمدة المقترحة للمؤهل، فيجب طلب توضيح )أو إعادة تقديم( من  ةفي حال
ل الت فاق بشأن المستوى والساعات المعتمدة للوحدات الدراسية  لجنة التحديد، ومن خالل المناقشات الداخلية التي تهدف إلى التوص 

لجنتا التحديد والتأكيد إلى اتفاق، فإنه يتم توثيق المستوى والساعات المعتمدة المؤكدة لكل وحدة وإذا توصلت  وللمؤهل بشكل عام.
 ؛ التي يتم إرفاقها في استمارة طلب تسكين المؤهل.تحديد المستوى دراسية وللمؤهل في بطاقة 

 إعداد وتقديم طلب تسكين المؤهل 5.5.2

. المعتمدة لمؤهٍل معي ن، تستطيع المؤسسة بعد ذلك البدء في عملية تقديم الطلببعد االنتهاء من تحديد وتأكيد المستوى والساعات 
 تقديمه قبل بشكل صحيح األدلة والتأكد من فهرسة ،األخطاء من خلوه من والتأكد ،الطلب مراجعةالمعنية  المؤسسة على يجبو 

 اوأن يتم تقديمهأن تكون استمارة طلب تسكين المؤهل موقعة من ممثل المؤسسة، أيًضا ويجب  .إدارة عمليات اإلطار الوطني إلى
 .بخطاب واألدلة المساندة قةً مرفالوطني؛  إلدارة عمليات اإلطارإلكترونيًّا 

  اإلشعار بتسل م الطلب 5.5.3

بإرسال إشعار إلى المؤسسة يفيد تسل م الطلب خالل أربعة أيام  إدارة عمليات اإلطار الوطنيتقوم عند تسل م طلب تسكين المؤهل، 
 من تاريخ تقديم الطلب؛ بغية إخطار المؤسسة بتاريخ تسلم طلب تسكين المؤهل ومعلومات االتصال بمسئول الطلب المخصص.

 الفحص اإلداري  5.5.4

 بفحص الطلب آخذة في االعتبار ما يلي: يإدارة عمليات اإلطار الوطناإلشعار بتسل م طلب تسكين المؤهل، تقوم  إرسال عند

o مقي دة في سجل اإلطار الوطني للمؤهالت(.وال تزال )أي إن المؤسسة قد تم إدراجها رسميًّا  ؛حالة اإلدراج المؤسسي 
o  استيفاء شروط تقديم الطلب وتسكين المؤهل في اإلطار الوطني للمؤهالت )بما في ذلك الموافقة المطلوبة من الجهة

 التنظيمية ذات العالقة(.
o .اكتمال ووضوح طلب التسكين وأية وثائق مرفقة به 

مة بطلب التسكيننقص أو عدم اكتمال  ةفي حال أو األدل ة  ،توفير المعلوماتل ؛الوثائق األساسية، يتم التواصل مع المؤسسة المتقد 
 ال المؤسسة كانت إذا أو ،12المتوقع المستوى  إلى ترقى ال الطلب جودة كانت ةوفي حال الالزمة خالل المهلة المتَّفق عليها.

                                                                    
أو الطلبات التي تشتمل على معلومات  ،صلة ذات غير أو التي تتضمن أدلة مساندة ،الطلبات التي تتضمن فهرسة غير صحيحة لألدلة المساندةك  12

 .اإلداري  الفحص متطلبات تقديم بعد ة حتىالرئيس المتطلباتغير متطابقة، أو الطلبات التي ال تستوفي 
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تحتفظ  عليها، المتفق المواعيد في المطلوبة األدلة أو المعلومات تقديم في بشكل جيد مع إدارة عمليات اإلطار الوطني تتعاون 
 .الطلب وقف تقييمإدارة عمليات اإلطار الوطني بحق 

 تدقيق المؤهل  5.5.5

بالتدقيق في المؤهل؛ للتأكد من التزام المؤسسة  إدارة عمليات اإلطار الوطنياإلداري بنجاح، تقوم  الفحصعند اجتياز مرحلة 
(، ويتم التدقيق في المؤهل؛ لضمان حصوله عالباب الراببمتطلبات تصميم المؤهالت الخاصة باإلطار الوطني للمؤهالت )انظر 

لإلطار الوطني للمؤهالت(. وفي هذه  (3: )انظر السياسة العامة رقمعلى المستوى والساعات المعتمدة حسب الطريقة المتبعة )
قرار المؤسسة بشأن قيمة المستوى والساعات المعتمدة لكل وحدة دراسية  مبرراتمراجعة  المرحلة، يجب ات باع الخطوات التالية:

 وللمؤهل بشكل عام.

o  توافقان ومتطلبات إطار الساعات المعتمدة. متطلبات الساعات المعتمدة ومسمى المؤهل ين أالتأكد من 
o تحديد المستوى.  وبطاقات الوحدات وثائق ،وعلى وجه الخصوص المقدمة، المستندات بين التطابق ضمان 
o  للمحددات الوصفية اوالتأكد من مناسبته ،وللمؤهل بشكل عامدراسية فحص عدد الساعات المعتمدة والمستوى لكل وحدة. 
o  تصميم ونوع المؤهل مع معايير ومتطلبات الجهة التنظيمية ذات العالقة، عند اللزوم.التأكد من توافق 

التدقيق، فيتم االت ِّصال بالمؤسسة؛ لتوفير أي متطلبات إضافية يجب عدم توف ر أدلة أو وثائق واضحة خالل عملية  ةأمَّا في حال
، المقترحة تقرير تدقيق مع إرفاق قائمة بأسماء أعضاء لجنة التحقق استيفاؤها قبل االنتقال للخطوة التالية. وخالف ذلك، فيتم إعداد

 يليه انتقال المؤهل للخطوة التالية.

 التحقق من المؤهالت 5.5.6

أن  المؤهالت الوطنية ذات مصداقية  الوطني اإلطار عمليات إدارةالعملية التي تضمن من خاللها " :بأنهاعرَّف عملية التحقق تُ 
. وتتضمن عملية التحقق مراجعة ُتجريها لجنة من المختصين للتحقق "ومالئمة للغرض، وتلبي احتياجات سوق العمل والمتعل ِّمين

ز على مبررات المؤهل وترابطه )انظر السياسة العامة رقم  لإلطار الوطني للمؤهالت(. (4: )من المؤهالت، وترك 

مة للتسكين في اإلطار الوطني للمؤهالت، إالَّ أنَّ اإلجراءات المتبعة في هذا الصدد تختلف  يتم التحقق من جميع المؤهالت المقد 
. المختصينواحد )يكون عادًة خبيًرا في موضوع المؤهل(، أو إلى لجنة من  مختصوفًقا لحجم المؤه ل؛ إذ قد ُتسند هذه المهمة إلى 

ح   .التحققلجنة ، الحاالت التي تستوجب استخدام مختص واحد أو (10) :الجدول رقمويوض 



64 
 

 استخدام مختص واحد مقابل لجنة من المختصين - 10 :جدول رقم

 التحققلجنة  مختص واحد
تخضع المؤهالت )أو وحدات المؤهالت الدراسية( التي ُتقي م بأربع 
ساعات معتمدة أو أقل، أو التي تتألف من وحدة دراسية واحدة إلى 

عادًة ما يكون خبيًرا في  –واحد مختص عملية تحقق ُيجريها 
 موضوع المؤهل.

تخضع المؤهالت )أو وحدات المؤهالت الدراسية( التي ُتقي م بخمس 
معتمدة أو أكثر، أو التي تتألف من أكثر من وحدة إلى ساعات 

 .)لجنة التحقق( عملية تحقق ُتجريها لجنة من المختصين

قيد  المؤهلن من ذوي الخبرة في قطاع يإضافة إلى مهني ،مدربينال وأ ،األكاديميين وأ ،من التربويين لجنة المختصينوتتأل ف 
وممن يحملون مؤهالت تعادل، أو تفوق مستوى المؤهل قيد التحق ق، في حين يكون المهنيون من قطاع التجارة/ الصناعة  التحق ق،

 ل، أو المهنيين ذوي المعرفة والخبرة في القطاع.اعممن أرباب األ

هيئة جودة التعليم والتدريب. ولتلبية حاجتها  رشاداتإلوفًقا  ؛المختصين للتحقق من المؤهالت والموافقة عليهالجنة ويتم تعيين 
إلى الخبراء )مختصو التحقق(، قامت هيئة جودة التعليم والتدريب بإنشاء قاعدة بيانات بأسماء الخبراء المعتمدين، والتي ُتغط ي 

 على الوطني إدارة عمليات اإلطارالعديد من القطاعات والتخصصات المختلفة. ويخضع كاف ة الخبراء للتدريب من قبل 
 استخدام معايير التحقق.اإلجراءات والسياسات التي تتعلق باإلطار الوطني للمؤهالت، وعلى 

 معايير التحقق 5.5.6.1

م دلياًل يثبت التزامها بمعايير التحقق، والتي ُصممت لتضمن مالءمة المؤهالت  مة بالطلب أن تقد  يجب على المؤسسات المتقد 
؛ للتحقق معايير خمسة هناك. ، وسوق العملن ألهدافها، وتلبيتها لمتطلبات الجهات التنظيميةالوطنية المطروحة في مملكة البحري

 :التالي النحو على المؤشرات من مجموعة من منها كل يتكون 

 المعيار األول: الحاجات المبررات 

والملموسة  الفعليةتقديم أدلة على الحاجة  يجب على المؤسسة. الحاجة الفعلية والملموسة للمؤهل. 1.1المؤشر  –
 بيانات مصادر إلى تستندأن على  قانونية أو مجتمعية تالحتياجاتبًعا أو  للمؤهل من قبل سوق العمل أو المتعلمين،

 المؤهل(. تدعم الحاجة إلى هذا ؛دوليةأو إقليمية  وأوطنية قاعدة بيانات أو  ،رأو تقاري ،دراسات أمثلة:)  وحديثة موثوقة
مبررات آلية لتحديد يجب على المؤسسة تقديم أدلة على وجود . التغذية الراجعة لألطراف ذات العالقة. 2.1المؤشر  –

أمثلة: دراسة تحديد حاجات  األطراف ذات العالقة ) التغذية الراجعة منإلى  ااستنادً  ؛والحفاظ عليه باستمرار ،طرح المؤهل
 (.ومجموعات التركيز، والمقابالت، وجلسات االستشارات، واللجان االستشارية، واالجتماعات، واالستبانات، التدريب

 المحتملة والمهن ،تفاصيل عن التقدم الوظيفي تقديم يجب على المؤسسة. التقدم الوظيفي ومسارات التعلم. 3.1المؤشر  –
باإلضافة . وجهاتهمتخرجهم و  بعد تتبع خريجي المؤهلآلية المؤسسة لو  ،للمؤهل والمسارات التعليمية لخريجي المؤهل،
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أمثلة: قائمة لوجهة الخريجين، واستبانة  ) معلومات عن أي استشارات مهنية تقدم للمتعلمين لدعم تقدمهمإلى تقديم 
في  ايمكن توثيقهأمثلة:  المتعلمين بالتقدم الوظيفي ومسارات التعلم للمؤهل )إبالغ (. ويتعين على المؤسسة الخريجين

 (. لمؤسسةل ياإللكترونموقع ال أو ،دليل المؤهلأو  ،مواصفات البرنامج

 المعيار الثاني: توافق المؤهل 

لمتطلبات  اوفقً  المؤهلتفاصيل عن ترخيص  يجب على المؤسسة تقديم. ترخيص المؤهل والموافقة عليه. 1.2المؤشر  –
أمثلة:  ) يجب أن تكون الرخصة صالحةكما الداخلية للمؤسسة.  لآلليات اوفقً  ؛عليهالداخلية  والموافقة ،التنظيمية الجهة

 (.ترخيص المؤهل، والموافقة الداخلية للمؤهل، وشهادة المؤهل
 معايير) لالمؤهب االلتحاقتفاصيل عن  . يجب على المؤسسة تقديمإليه . االلتحاق بالمؤهل واالنتقال2.2المؤشر  –

 واالنتقالبه االلتحاق والتظلم ضد )الداخلي والخارجي(، واالعتراف بالتعلم المسبق،  الساعات المعتمدةالقبول(، ونقل 
معايير أمثلة:  ايير ومتطلبات وطنية )مع مع أي وضمان توافقها ،وتوثيقها ،تحديد هذه اآلليات بوضوح يجب. كما إليه

من وإلى البرنامج، نقل الساعات المعتمدة عينات و القبول،  استماراتعينات من و عينات من اختبارات القبول، و المؤهل،  في القبول
إبالغ (. ويتعين على المؤسسة ضد االلتحاق واالنتقال حاالت التظلم، وعينات من المسبقالتعلم باالعتراف طلبات عينات من و 

 ياإللكترونموقع ال أو ،مؤهلدليل الأو  ،في مواصفات البرنامج ايمكن توثيقهأمثلة:  ) بمعايير القبول بالمؤهالت المتعلمين
 (. لمؤسسةل

على  الحصول شروطو  ،التخرج متطلبات يجب على المؤسسة تحديد. متطلبات التخرج من المؤهل. 3.2المؤشر  –
ايير ومتطلبات وطنية مع مع أي وضمان توافقها ،وتوثيقها ،بوضوح والشروط. وينبغي تحديد هذه المتطلبات المؤهل

إبالغ (. ويتعين على المؤسسة وشروط التخرجمتطلبات استمارات قد تستخدم في التأكد من استيفاء المتعلم  أو ،أمثلة: معايير)
 ياإللكترونموقع ال أو ،دليل المؤهلأو  ،في مواصفات البرنامج ايمكن توثيقهأمثلة:  بمتطلبات التخرج من المؤهل ) المتعلمين

 (.لمؤسسةل
مقايسته أو  ،يجب على المؤسسة تقديم تفاصيل حول توافق المؤهلرجعية للمؤهل. . التوافق والمقايسة الم4.2المؤشر  –

ونتائجها التوافق/ المقارنة  تحديد أوجهأو دولية ذات صلة، مع  ،أو إقليمية ،أي معايير أو مؤهالت وطنيةا مع مرجعيًّ 
 خطة عملو مرجعية، المقايسة التوصيات و المرجعية،  المقايسةتقرير أمثلة:  العمل المبنية على نتائجها )وخطط  ،وتوصياتها

كيفية دعم (. باإلضافة إلى تفاصيل تتعلق باجتماعات متعلقة بالمقايسة المرجعيةمحاضر و ، بناءً على نتائج المقايسة المرجعية
 . جودة التعليم، حيثما ينطبق ذلك.4لهدف التنمية المستدامة  المؤهلتصميم 

تفاصيل عن التقييم الداخلي  بيانيجب على المؤسسة للمؤهل.  والخارجية الداخلية والمراجعة . التقييم5.2المؤشر  –
مع  امؤخرً البرامج الداخلية والخارجية التي أجريت  مراجعات ، واستعراضوالوحدات المكونة لهاتقديم المؤهالت لما بعد 

لت  ،لتقارير المراجعات الداخلية والخارجية للبرنامج، وتوصياتهاعينات أمثلة: )  من نتائج وتوصيات وخطط عمل إليه ما توص 
 (.و محاضر االجتماعات المتعلقة بها ،المبنية على نتائجهاالعمل وخطط 
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يجب على المؤسسة تقديم تفاصيل عن عمليات تحديد مستوى وساعات اإلطار التحديد والـتأكيد. عمليتا . 6.2المؤشر  –
أمثلة: اختصاصات لجنتي التحديد والتأكيد،  ار تشكيل اللجنتين ومحاضر االجتماع )الوطني للمؤهالت بما في ذلك قر 

 (.وقرار تشكيل لجنتي التحديد والـتأكيد، ومحاضر اجتماع اللجنتين، وتقارير التحديد والتأكيد
خارجية، حيثما  هيئة/ جهة /المؤهل من قبل وكالةاعتماد المؤسسة تفاصيل عن  تقدمالمؤهل. اعتماد . 7.2المؤشر  –

 (.شهادة، وتقرير، واتفاقية، وخطة االعتماد ينطبق ذلك )أمثلة:

 المعيار الثالث: تصميم ومحتوى وبنية المؤهل

، وأن ويعكس محتواه  ،امحددً  المؤهلأن يكون عنوان  تضمنأن يجب على المؤسسة . عنوان المؤهل. 1.3المؤشر  –
والموقع  ،ووثائق وصف البرنامج ،على الشهادات بصورة سليمةن يوثق وأ ،إطار الساعات المعتمدةمتطلبات  يتوافق مع

ودليل برنامج، للة يدراسالخطة والوصف البرنامج، و ، المؤهلشهادة و ، المؤهلموافقة  رخصة/أمثلة:  ) للمؤسسة اإللكتروني
 ( . اإللكترونيقع ورابط المو  ،البرنامج

وتلك  ،تضمن أن مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج أن المؤسسةيجب على . مخرجات التعلم المطلوبة. 2.3المؤشر  –
يجب أن كما ، له ووحداتها المكونة للمؤهلالمطلوب  مستوى الصعوبةتوضح بشكل مناسب الدراسية  المطلوبة للوحدات

المؤسسة  اتساق )ربط( واضح بين مخرجات التعلم المطلوبة للوحدات مع تلك المطلوبة للمؤهل. ويتعين على يكون هناك
برنامج، للة يدراسالخطة والوصف البرنامج، أمثلة: توثيق مخرجات التعلم المطلوبة بشكل متسق في جميع وثائق المؤهل ) 

وتلك المطلوبة للوحدات  ،واالتساق بين مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج ،اإللكترونيقع ورابط المو  ،ودليل البرنامج
 (.الدراسية

الحضور )دوام جزئي  نمط حولتفاصيل  تقديم يجب على المؤسسةم للمؤهل. يالحضور ونمط التعل. نمط 3.3المؤشر  –
على كما يتعين  المتبعين في البرنامج. (دمجأو م ،عن بعدأو  ،)داخل الحرم الجامعي التعليم ونمط ،أو دوام كامل(

دليل أو  ،في مواصفات البرنامج اتوثيقهيمكن أمثلة:  م للمؤهل )يبنمطي الحضور والتعل المتعلمينإبالغ المؤسسة 
 (.لمؤسسةل ياإللكترونموقع ال أو ،المؤهل

 هيكل البرنامج، كما في خطة البرنامج/ حولتفاصيل  تقديم يجب على المؤسسة. بنية المؤهل ومدته. 4.3المؤشر  –
وعن مدة البرنامج المتخصصة،  التمهيدية/االختيارية، والوحدات  الدراسي، بما في ذلك توزيع الوحدات اإللزامية/ المنهج

خطة والوصف البرنامج، أمثلة: ا لمخرجات التعلم المطلوبة ) الئمً ، وما إذا كان ذلك موساعاته االفتراضيةوعدد الوحدات، 
 . (اإللكترونيقع ورابط المو  ،ودليل البرنامجبرنامج، للة يدراسال

والمحتوى  ،والمواد الموضوعات، وحداثةأن تضمن مالءمة  يجب على المؤسسة. محتوى المؤهل. 5.3المؤشر  –
مع التركيز بشكل  لمخرجات التعلم المطلوبة امالئمً والوحدات المكونة له، وما إذا كان ذلك  المؤهلكجزء من  المطروح

وصف أمثلة: حيثما ينطبق ذلك ) ، التخرج مشروعاتووحدات  ،العمليالتدريب  /الميدانيخاص على وحدات التدريب 
 .لكتروني، وثائق وصف الوحدة(قع اإلورابط المو  ،ودليل البرنامجبرنامج، للة يدراسالخطة والالبرنامج، 



67 
 

 السابقة ومتطلباتها ،الوحدات تسلسل /تقدم حولتفاصيل  تقديم يجب على المؤسسة. التقدم والتسلسل. 6.3المؤشر  –
سلس للمعرفة  لضمان تقدم ؛للمتعلمين األكاديمياإلرشاد آلية معلومات عن كما يجب تقديم البرنامج.  مدةخالل 

، لكترونيإلاقع ورابط المو  ،ودليل البرنامجبرنامج، للة يدراسالخطة والوصف البرنامج، أمثلة: )  البرنامجمدة  والمهارات خالل
 .وثائق وصف الوحدات(

 /خطةأن تضمن أن يكون لكل وحدة وثيقة رسمية )منهج/  يجب على المؤسسة. معلومات الوحدات. 7.3المؤشر  –
وتفاصيل عن ، والمحتوى، المطلوبة التعلممخرجات (، إن وجد) المتطلب المسبق( تصف بوضوح عنوان الوحدة، وصف

و  ،ومخرجات التعلم المطوبة ،واالتساق بين أساليب التعليم المستخدمة، أوزانهاأساليب التقييم المستخدمة إلى جانب 
 ،أمثلة: وثائق وصف الوحدة ) هذه الوثيقة إلى المتعلمين تقديم على المؤسسةكما يتعين . قيمة الساعات المعتمدة للوحدة
  (.والخطط الدراسية لجميع الوحدات

 توفير لضمان المستخدمة تستعرض ترتيباتهاأن  يجب على المؤسسة. مصادر التعلم ودعم المتعلمين. 8.3المؤشر  –
 لدعم عليها والحفاظ التحتية، والبنية المعلومات واالتصاالت تقنية ومصادر التعل م، مصادر من وكافية ئمةمال مستويات

البد و االعتبار نمطي الحضور والتعليم المتبعين في البرنامج. في المطلوبة مع األخذ  التعل م لمخرجات المتعل مين إنجاز
قائمة مرجعية للموارد، أمثلة: والتعلم المدمج )  ،التعلم عن بعدحالتي من وجود خطة واضحة لدعم المتعلم، خاصة في 

 (.سجالت البنية التحتية والدعم التقنيو سجالت الكتب والمراجع، و مواصفات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، و سجل الموارد، و 
ترتيباتها المستخدمة لضمان توفير استعراض  يجب على المؤسسةاالحتياجات الخاصة. المتعلمون ذوو . 9.3المؤشر  –

طلبات  أمثلة: ) في البرنامج، حيثما ينطبق ذلك ينالمناسبة للمتعلمين ذوي االحتياجات الخاصة المقبول اإلجراءات
فيما يتعلق  المؤسسة اتأو محاضر االجتماعات، قرار  ،، تقارير ذوي االحتياجات الخاصةمن ذوي االحتياجات الخاصة المتعلمين

 .(لمين من ذوي االحتياجات الخاصةبالمتع

 المعيار الرابع: تصميم التقييم واالعتدال 

بحيث  ،ترتيباتها لضمان تصميم أساليب التقييم حولتفاصيل  تقديم يجب على المؤسسة. تصميم التقييم. 1.4المؤشر  –
ا لإلرشادات المنصوص وذلك تبعً  ؛وتتوافق مع مستوى صعوبتها ،تغطي بشكل مناسب جميع مخرجات التعلم المطلوبة

 ،يكون هناك اتساق واضح بين مخرجات التعلم المطلوبةأن يجب كما عليها في سياسة التقييم الخاصة بالمؤسسة. 
يجب أن يكون تصميم التقييم مناسًبا لنمطي الحضور والتعليم المتبعين في البرنامج كذلك وأساليب التقييم المستخدمة. و 

االتساق مع مخرجات  تبين والصفحة األولى من التقييم والتي على مستويات مختلفة،لتقييم الوحدات الدراسية  أمثلة: عينات )
 (.مخرجات التعلم واألساليب المستخدمة بين االتساق تبين التي الدراسي المنهج /التعلم، وعينات من وصف الوحدة

تفاصيل عن كيفية تنفيذ  تقديم يجب على المؤسسةه. واعتدال التقييم من والخارجي الداخلي . التحقق2.4المؤشر  –
أمثلة:  في المؤسسة )تقييم السياسة  وبما يتوافق مع ،عملية التحقق الداخلي والخارجي من تصميم التقييم بصورة متسقة

(. الخارجيين بالمحققين وقائمة مستويات مختلفة علىدراسية  لوحدات والخارجي الداخلي التحقق تقارير أو ،استمارات من عينات
سياسة  وبما يتوافق مع مناسب، التقييم بشكل لنتائجتفاصيل عن كيفية تنفيذ االعتدال الداخلي والخارجي تقديم يجب كما 
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 مختلف علىالدراسية  للوحدات والخارجي الداخلي االعتدال تقارير أو من استمارات عينات /أمثلة: نماذج في المؤسسة )تقييم ال
 . الخارجيين(المدققين/ المقيمين/ المحققين  وقائمة ،المستويات

 معايير إلى استناًدا ؛التقييم تصحيحتفاصيل عن كيفية  تقديم يجب على المؤسسة . معايير التصحيح.3.4المؤشر  –
 ،التصحيح وقواعد التصحيح، معايير من عيناتإجابات )أمثلة:  مفاتيح أو ،التصحيح قواعد أو ا،مسبقً  ومنشورة محددة
 (.اإلجابة ومفاتيح

 حول اآللية المستخدمة لتقييمتفاصيل  تقديم يجب على المؤسسة . قياس مدى تحقق مخرجات التعلم.4.4المؤشر  –
مع  في حال عدم تحققها، تحسين إجراءات اتخاذ وضمان التعلم المطلوبة،مخرجات  تحقيقهم وضمان ،المتعلمين إنجاز

مصفوفة قياس مدى تحقق مخرجات التعلم، أمثلة:  نمطي الحضور والتعليم المتبعين في البرنامج ) االعتبارفي األخذ 
 (.وتقارير قياس مدى تحقق مخرجات التعلم، وخطة عمل مبنية على نتائج قياس مدى تحقق مخرجات التعلم

الوقت وفي  ،بناءة راجعةغذية تقديم تأن تضمن  يجب على المؤسسةالراجعة للمتعل مين.  التغذية . تقديم5.4المؤشر  –
 االعتبارفي في المؤسسة، مع األخذ تقييم السياسة  وبما يتوافق مع للمتعلمين بخصوص إنجازهم في التقييم،المناسب 

على مستويات دراسية عينات من تقييمات تم تصحيحها لوحدات : أمثلة نمطي الحضور والتعليم المتبعين في البرنامج )
 (.تقارير لتقديم التغذية الراجعة للمتعلمين أو ،الستمارات معبأةمختلفة، ونماذج/ عينات 

 التظلم من نتائج التقييمتنفيذ عملية أن تضمن  يجب على المؤسسة التظلم من نتائج التقييم.. 6.4المؤشر  –
أن يكون المتعلمون على دراية بحقهم يجب كما . المؤسسةالتقييم في ا لما هو متفق عليه في سياسة ووفقً  ،بصورة متسقة

 .(عينات من االستمارات المستخدمة في حاالت التظلم المقدمة ضد نتائج التقييم: أمثلة التظلم من نتائج التقييم )في 
 في التقييم، بماحول اآللية المستخدمة لضمان نزاهة تفاصيل  تقديم يجب على المؤسسةنزاهة التقييم. . 7.4المؤشر  –

خاصة عندما وحلها،  عنها واإلبالغ ،األخرى  ، والسلوكياتاألكاديمي السلوك وسوء العلمية،السرقة  حاالت تحديد ذلك
، وعينات لحاالت سوء السلوك العلميةوتقارير لحاالت السرقة : أمثلة بطريقة التعليم المدمج )أو  ،عن بعدالبرنامج  طرحيتم 

 (.األكاديمي

 الخامس: المستوى والساعات المعتمدة لإلطار الوطني للمؤهالت المعيار

 مستوى اإلطار الوطني م تفاصيل عنيتقد يجب على المؤسسة. مستوى اإلطار الوطني للمؤهالت. 1.5المؤشر  –
ل هيك خالل مدى صعوبة التعلمأن يكون التقدم في  حيث يجب ،التي يتألف منهاالدراسية والوحدات  ،المقترح للبرنامج

: أمثلة لمخرجات التعلم المطلوبة ) اومالئمً  ،جيدبشكل  امبررً أن يكون المستوى المقترح  يجب، كما امناسبً البرنامج 
 (.طلب التسكين استمارةالبرنامج المقدمة كجزء من  بنية، وقسم تحديد المستوى ، وبطاقات وصف الوحدة وثائق

الساعات المعتمدة م تفاصيل يتقد يجب على المؤسسة. الساعات المعتمدة لإلطار الوطني للمؤهالت. 2.5المؤشر  –
الساعات  التأكد من أنَّ  حيث يجب ،التي يتألف منهاالدراسية والوحدات  ،للبرنامج لإلطار الوطني للمؤهالت المقترحة
م المتبعين يونمطي الحضور والتعل ،مناسبة لمخرجات التعلم المطلوبةمحسوبة بدقة و المعتمدة لإلطار الوطني للمؤهالت 
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طلب  استمارةالبرنامج المقدمة كجزء من  بنية، وقسم تحديد المستوى ، وبطاقات وصف الوحدة : وثائقأمثلة في البرنامج )
 (. التسكين

اإلطار توزيع مستوى وساعات أن يجب على المؤسسة أن تضمن . متطلبات إطار الساعات المعتمدة. 3.5المؤشر  –
تحديد ، وبطاقات وصف الوحدة : وثائقأمثلة الوطني للمؤهالت المقترح يتوافق مع متطلبات إطار الساعات المعتمدة )

 (.طلب التسكين استمارةالبرنامج المقدمة كجزء من  بنية، وقسم المستوى 

تحقق، أحد األحكام الثالثة التالية: مستوٍف، أو مستوٍف جزئيًّا، من معايير التحقق، يختار مختص التحقق أو لجنة المعياٍر  لكل ِّ 
ح في  ،أو غير مستوفٍ   .(11) :الجدول رقمكما هو موض 

 أحكام معايير التحقق - 11:جدول رقم

 الحكم

 مستوف  غير  مستوف  جزئيًّا مستوف  

بالقدر التحقق معايير يستوفي المؤهل 
كما يتبي ن من األدلة والوثائق التي الكافي 

 تم تقديمها.

التحقق جزئيًّا معايير يستوفي المؤهل 
كما يتبي ن من األدلة والوثائق التي تم 

 .تقديمها

أو لجنة التحقق  التحققي طلب مختص 
مة بالطلب استيفاء  من المؤسسة المتقد 

جميع الشروط المنصوص عليها خالل 
 .مهلة محددة

التحقق كما معايير ال يستوفي المؤهل 
من األدلة والوثائق التي تم يتبي ن 

 .تقديمها

لجنة التحقق  /التحقق ُيشير مختص
إلى الجوانب التي تحتاج إلى تطوير أو 

 مراجعة؛ لتلبية معايير التحقق.

 

حكٍم عام بشأن طلب تسكين المؤهل التوصل إلى  على مختص التحقق/ لجنة التحققيجب فوعند الحكم على كلٍ  من المعايير، 
 (12) :في جدول رقم ح فيما يليكما هو موضَّ 

 
 الحكم العام للتحقق - 12 :جدول رقم

 لمعايير التحقق مستوفٍ 
عندما يستوفي جميع  ،"التحقق لمعايير"مستوٍف  :يمكن اعتبار المؤهل حاصاًل على حكم

 ليتم توجيه تقرير التحقق للخطوة التالية. معايير التحقق الخمسة؛

ل لحين استيفاء الشروط عند استيفاء أي من معايير التحقق الخمسة جزئيًّا، ومع عدم وجود أي معيار غير مستوٍف،  مؤج 
ط ى المؤسسة فترة ال ؛التأجيلمختص التحقق/ لجنة التحقق يقرر  ستيفاء الشروط، حيث ُتع 
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استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في تقرير التحقق للتوصل انتقالية لتقديم أدلة على 
 إلى حكم نهائي بشأن طلب تسكين المؤهل.

 غير مستوٍف لمعايير التحقق
الحكم مختص التحقق/ لجنة التحقق عند عدم استيفاء أحد معايير التحقق الخمسة، يقرر 

المؤسسة تقديم طلب جديد لتسكين ، وبالتالي، يجب على  مستوفٍ على المؤهل باعتباره غير 
 المؤهل.

 

د  ها إلى إعادة ئفترة صالحية للمؤهالت، والتي يخضع المؤهل عند انتها التحققلجنة  /مختص التحققباإلضافة إلى ذلك، ُيحد 
 ،شروطالاستيفاء  لحينبالتأجيل (. وفي حالة إصدار الحكم العام لإلطار الوطني للمؤهالت (4: )انظر السياسة العامة رقمالتحقق )

تثبت استيفاءها للشروط، أو إعادة تقديم طلب جديد، على  أدلة، فيجب على المؤسسة تقديم غير مستوٍف لمعايير التحققأو 
 (.الطلبات إعادة تقديم 5.3.8القسم انظر التوالي )

 النتائج والخطوات األساسية لعملية التحقق 5.5.6.2

 األساسية، وهي:تتأل ف عملية التحقق من مجموعة من الخطوات 

o وإرسال سيرهم الذاتية للمؤسسة المتقدمة بالطلب؛ لضمان عدم وجود أي تعارض في  ،تعيين مختص أو لجنة مختصين
 المصالح مع األعضاء المعي نين.

o لضمان السرية وعدم تعارض المصالح. ؛قيام كافة مختصي التحقق بتوقيع اتفاقية 
o  .توزيع المرفقات والسجالت والمواد الالزمة لعملية التحقق على مختصي التحقق 
o النهائية التحقق نتيجة يتضمن الذي التحقق تقرير إعداد. 
o 13لزم األمر إن التحقق، زيارة تاريخب فيما يتعلق المؤسسة مع اتفاق إلى التوصل يتم. 
 التحقق زيارة 5.5.7

 المؤسسة على يجبو  .زيارة التحقق تاريخ قبل المؤسسة إلى التحقق لجنة قبل من المطلوبة اإلضافية باألدلة قائمة إرسال يتم
 ممثلي دعوة مع ،وقد تتم بشكل افتراضي ،المؤسسة مقر في -لزم األمر إن  – التحقق زيارةُ  ُتعقدو . المطلوبة األدلة تقديم المعنية
التحقق من  وإلى التحقق، لجنة أعضاء من مقدمة استفسارات أي عناإلجابة و  ،المقترح المؤهل عن عامة نبذة لتقديم المؤهل

                                                                    
 ،المؤهالت من األولى للدفعة ةإلزامي( الميدانية زيارةال) زيارة التحقق فإن مشتركة، أدلة ولديها التخصص نفسه، في تشترك التي المهنية للمؤهالت بالنسبة 13

الزيارة ) التحققزيارة  إجراء يمكن العالي، التعليم لمؤهالت بالنسبةلجنة التحقق. و  توصيات على بناءً  وذلك التالية، للدفعات ةاختياري تكون  قد هاولكن
لخطط كل من ا وفقً  والتدريبية، التعليمية المؤسسات أداء لمراجعاتإدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي التابعة لإلدارة العامة  مع باالشتراك( الميدانية

 .إدارة عمليات اإلطار الوطني للمؤهالت، وإدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي في هيئة جودة التعليم والتدريب
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 عمليات إدارة وممثلو ،التحقق لجنة أعضاء ويحضره ،التحقق لجنة رئيس يترأسه باجتماع التحقق زيارة وُتختم .اإلضافية األدلة
م فيه تغذية راجعة شفهيةحيث ، المؤسسة وممثلو ،الوطني اإلطار التحقق، التي صياغة أحكام وتقييمات لجنة  يتم ،ومن ثم .ُتقدَّ

 التحقق. تقريرفي  الشفهيةتم تقديمها خالل اجتماع التغذية الراجعة 

 التحقق تقرير 5.5.8

 لجنة رئيس ُيعد   إذ بالموافقة؛ التحقق لجنة أعضاء لِّ ب  قِّ  من التصديق عليه ثم ومن التقرير، صياغة التحقق لجنة رئيس يستكمل
 داخليًّا واعتماده التقرير مراجعة وتتم. للمؤهالت إدارة عمليات اإلطار الوطنيإلى  التحقق تقرير وتقديم إعداد عن مسئواًل  التحقق

 يتمكما  والتدريب، التعليم جودة هيئة في المتبعة لإلجراءات وفًقا التقرير جودة ضمان يتم ثم ،إدارة عمليات اإلطار الوطنيفي 
دته نسخة إرسال ويتم التقرير، صياغة استكمال إدارة عمليات  إلى بعد فيما ثم تعيدها دقته، من للتحقق المؤسسة إلى من مسوَّ

 تعليقات في إدارة عمليات اإلطار الوطني تنظر أن وبعد. عمل أيام خمسة خالل مكتوبة تعليقات أي مرفق معها اإلطار الوطني
ح هو كما – للمؤهالت الوطني اإلطار في المؤهل تسكين على الموافقة تتم المناسبة، التغييرات وُتجري  ،المؤسسة  القسم في موضَّ

 .والتدريب التعليم جودة هيئة في المتبعة التظلم وسياسات إلجراءات ًقاف  و   التحقق؛ نتيجة على التظلم حق كذلك وللمؤسسة. التالي

 الموافقة والتسجيل 5.5.9

 إلى الخطوات التالية: "التحقق لمعايير مستوفٍ " :تنتقل المؤهالت الحاصلة على حكم

o بتسكين المؤهل من قبل اللجنة االستشارية لإلطار الوطني للمؤهالت. التوصية 
o هيئة جودة التعليم والتدريب.سكين المؤهل من قبل مجلس إدارة الموافقة على ت 
o .اعتماد تسكين المؤهل من قبل مجلس الوزراء الموقر 

ن على موقع كَّ ُمس  بيانات المؤهل ال نشرتُ الوزراء الموقر في اإلطار الوطني للمؤهالت، و  يتم تسكين المؤهالت التي يعتمدها مجلس
 هيئة جودة التعليم والتدريب.

 الطلبات تقديم إعادة  5.6

 يجب على المؤسسات التعليمية والتدريبية إعادة تقديم طلبات تسكين مؤهالتهم في الحاالت التالية:

o ها للشروط ئيجب على المؤسسة أن تعمل على استيفاف، شروطالستيفاء الالتأجيل  التحقق لجنة ت: إذا رأاستيفاء الشروط
. وبمجرد تقديمها للمستندات التي تثبت استيفاءها الشروط، يقوم مختص تقرير التحققالمطلوبة في المهلة المحددة في 

لم إذا  ةاستوفى معايير التحقق أم ال. وفي حالكان المؤهل قد ما بمراجعة هذه األدلة، وتحديد إذا  التحقق/ لجنة التحقق
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وعليها إعادة  لمعايير التحقق، مستوفٍ غير عد  المؤهل المحددة، يُ  14تتمكن المؤسسة من استيفاء الشروط خالل المهلة
ح أدناه.طلب تسكين المؤهل تقديم   بالكامل من جديد كما هو موض 

o لمعايير التحقق"، وال يمكن للمؤسسة إعادة  عملية التحقق: "غير مستوفٍ : في حالة إذا كانت نتيجة إعادة تقديم الطلب
أشهر من تاريخ تسلم الحكم النهائي. ويتم دراسة طلب  ستةعن  لال تقمن جديد إال بعد مدة  طلب تسكين المؤهلتقديم 

 ليات التقييم.وجدولها الزمني لعم ،إدارة عمليات اإلطار الوطنيتسكين المؤهل الجديد؛ استناًدا إلى خطط 

 التحقق وإعادة المتابعة  5.7

ة إلى عملية مراجعة دورية لضمان الجودة، ُتجريها ن  كَّ س  بعد تسكين المؤهل في اإلطار الوطني للمؤهالت، تخضع المؤهالت المُ 
إدارة المؤسسات التعليمية والتدريبية، ولعملية إعادة التحقق التي ُتجريها أداء اإلدارات المعنية التابعة لإلدارة العامة لمراجعات 

فترة  -عادًة  -؛ للتأكد من استمرار المؤهالت في استيفاء الحد األدنى لمتطلبات التحقق. وال تتجاوز الوطني عمليات اإلطار
ُيتوق ع أن  ،و مادة المؤهل. فعلى سبيل المثالالتحقق األولية خمس سنوات، بل إن ها قد تقل عن ذلك وفًقا لطبيعة التخصص أ

التخصص، وللمحافظة على هذا في تكون فترات صالحية مؤهالت تقنية المعلومات واالت صاالت أقصر؛ نتيجًة للتغي ر السريع 
بتصريحها/ برخصتها  إدارة عمليات اإلطار الوطنيمالءمة المؤهل للغرض منه. وإضافًة إلى ذلك، تحتاج المؤسسات إلى تزويد 

ل اإلطار الوطني للمؤهالت، متى انطبق  فيدة للمؤهالت من الجهة التنظيمية المعنية؛ للمحافظة على وضع التسكين دَّ الُمج   سجِّ
 ذلك.

ع من ة في اإلطار الوطني للمؤهالت، وُيتوق  ن  كَّ س  المؤهالت المُ  إدارة عمليات اإلطار الوطنيوخالل فترة صالحية التحقق، ُتتابع 
مباشرًة بالتغييرات التي ُتجريها ضمن مؤهالتها، أو الوحدات الدراسية التي  الوطني إدارة عمليات اإلطارالمؤسسات أيًضا أن ُتبلغ 

التحقق مرًة أخرى من المؤهالت التي  إدارة عمليات اإلطار الوطنيتتألف منها. فبناًء على أهمية التغييرات الُمبلغ عنها، قد ُتقرر 
أو ساعاته  ،قد تم تسكينها مسبًقا في اإلطار الوطني للمؤهالت. وإذا ما ُوجد أن  للتغييرات الُمبلغ عنها تأثيًرا على مستوى المؤهل

 المعتمدة، تحتفظ اإلدارة بحقها في أن تطلب من المؤسسة تقديم طلب تسكين جديد للمؤهل.

 من التحقق إعادة تم طلب حالة فيو  ذلك، ومع. التحقق تاريخ على بناءً  تلقائيًّا؛ التحقق إلعادة المستحقة التالمؤه تحديد ويتم
 المؤسسة على يجبف صالحية التحقق، فترة نهاية قبل أعاله، المذكورة األسباب ذلك في بما األسباب من سبب ألي المؤسسة، قبل

 .التسجيل فترة خالل التحقق إعادة لجدولة التسجيل

أرشفة أيٍ  من المؤسسات ومؤهالتها من سجل اإلطار الوطني للمؤهالت  إلدارة عمليات اإلطار الوطنيباإلضافة إلى ذلك، يحق  
: لم تجت ز المراجعة الدورية لضمان الجودة )انظر السياسة العامة رقم ةحال ، أو فيبمزاولة العمل لهاُمصرًَّحا ما لم تعد ُمرخصًة/ 

                                                                    
 ؛ استناًدا إلى عدد وأهمية الشروط، على أال  تتجاوز المهلة ستة أشهر.فريق التحققيتم تحديد المهلة من قبل  14
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ة الصالحية، أو لم تعد مستوفية لمعايير  ة إذالإلطار الوطني للمؤهالت(. وبالمثل، تتم أرشفة المؤهالت في حال (1) تجاوزت مد 
 (3: )توقفت المؤسسة عن طرح المؤهل )انظر السياسة العامة رقمإذا  ة)أي ال تستوفي معايير التحقق(، أو في حال ؛التحقق

مسئولًة عن ضمان دق ة وتحديث سجل اإلطار الوطني للمؤهالت.  إدارة عمليات اإلطار الوطني لإلطار الوطني للمؤهالت(. وتعد  
 .في هذا الشأن : المتابعة والمراجعة" مزيًدا من التفاصيلالسابعويتناول "الباب 
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 إسناد المؤهالت األجنبية 6
 إلسناد المؤهالت األجنبية على اإلطار الوطني للمؤهالت. إدارة عمليات اإلطار الوطنييوضح هذا الباب الترتيبات التي تتخذها 

 
 المقدمة  6.1

تتوافق مع معايير اإلسناد الخاصة وتقييمها مقابل المؤهالت  التيو  ،التي تقدم في مملكة البحريناألجنبية يمكن مقارنة المؤهالت 
مقارنة المؤهالت األجنبية مع اإلطار الوطني للمؤهالت  نإالوطنية عبر استخدام اإلطار الوطني للمؤهالت كأداة مقارنة، حيث 

التعليم والتدريب في مملكة البحرين. ل واألطراف ذات العالقة ضمن نظام اعما لدى أرباب األتجعل قيمة المؤهل األجنبي أكثر فهمً 
 المؤهالت األجنبية.إسناد : مع السياسة العامة التاسعة لإلطار الوطني للمؤهالتيتوافق تطوير آليات اإلسناد بما تم  وقد

 إلطار الوطني للمؤهالت ى العالمؤهالت األجنبية إسناد شروط تقديم طلب  6.2
 األجنبي المؤهل ال بد من استيفاءفإلطار الوطني للمؤهالت، ى العيتسنى للمؤسسة تقديم أي مؤهل أجنبي لعملية اإلسناد كي ول

 شروط التقديم التالية:

o  ا يكون معتمدً وأن  الوحدات الدراسية،  ا عنه بالمقررات/ومعبرً  ،ويحتوي على مخرجات تعلمأجنبيًّا، أن يكون المؤهل
 ون الجودة. ومضم ،اوُمقيَّمً 

o  .االلتزام بمتطلبات الجهة التنظيمية المختصة، حيثما ينطبق ذلك 
o /أو ما  ،"مرٍض"بحكم: قدمة له في مملكة البحرين مراجعة ضمان الجودة للهيئة أو المؤسسة المُ  أن يجتاز المؤهل و

 يعادلها على األقل، حيثما ينطبق ذلك.
o  أن يتم تقديم المؤهل في مملكة البحرين من قبل مؤسسة واحدة على األقل تقع ضمن المؤسسات التي تقوم الهيئة

 بمراجعتها.  

 التسجيل والجدولة  6.3
 في هتقدم التي والمؤسسات للمؤهل المانحة الجهات فيها بما المؤسسات إلى دعوة بتوجيه إدارة عمليات اإلطار الوطني تقوم

 تتضمن وقد. اإلسناد طلب تقديم قبل وذلك ،للمؤهالت الوطني إلطارى الع األجنبية المؤهالت سنادإل للتسجيل ؛البحرين مملكة
 . اللزوم عند ،دارةاإل تنظمها التي التوعية أنشطة الخطوة هذه

بجدولة المؤسسات  الوطنياإلطار إدارة عمليات إلطار الوطني للمؤهالت، تقوم ى العبعد توجيه الدعوة إلسناد المؤهالت األجنبية 
 ا لخطة العمل الخاصة باإلدارة. مؤهالتها وفقً في إسناد الراغبة 

 بناء القدرات 6.4
 ورش طريق عن وذلك اإلسناد، طلب استمارات تسليم قبل المؤسسات المقدمة للطلب بدعمإدارة عمليات اإلطار الوطني  تقوم
 .القدرات بناء
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 عملية طلب إسناد المؤهالت األجنبية   6.5
 ؛تينقلطري وفًقا الوطني اإلطار إلطار الوطني للمؤهالت من قبل إدارة عمليات ى العالمؤهالت األجنبية إسناد عملية  إجراء يتم

 وتعتمد. التالية األقسامحيث يتم تقديم المزيد من التفاصيل بخصوص الطريقتين في  ماهية المؤسسة المقدمة للطلب، على بناءً 
ح. العملية هذه لدعم الدولية واالتصاالت البحوث على كبيًرا اعتماًدا اإلسناد عملية ى لاإلسناد ععملية  (6) :رقم الشكل ويوضِّ 

 .العملية خطواتلكل خطوة من  المطلوبةالمدة الزمنية  (13) :رقم الجدول ُيظهر في حين ،إلطار الوطني للمؤهالتا

 ،تخصصهو  ،المؤهل حجمك عدة عوامل بسبب ؛طلب إلى آخر من ملحوظ بشكل تختلف المدة الزمنية الالزمة للعملية قد ذلك، ومع
 بالطلب. الخاصة الظروف من وغيرها المشتركة في المدة الزمنية إلى المراجعات يرجع سبب االختالفكما قد . وبلد المنشأ

 اإلطار الزمني إلجراءات طلبات اإلسناد - 13 :جدول رقم

 النشاط
 المدة

 أيام عمل( عدد) 

 أيام أربعة الطلب باستالم اإلشعار -1

 أيام خمسة المراجعة األولية -2

 يوًما 40 مراجعة والتحقق من المؤهل وإعداد التقريرال -3

 أيام خمسة الواردة في التقرير لحقائقمراجعة دقة ا -4
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 عملية إسناد المؤهالت األجنبية 6 :رقم شكل

 طلب إسناد المؤهالت األجنبية  6.5.1

تكون مؤسسة  . وقدعن تعبئة استمارة طلب اإلسناد -المؤسسة أو الجهة المانحة  –لة ئو مستكون المؤسسة المقدمة للطلب 
الوحيدة التي تطرح هذا المؤهل تكون هذه المؤسسة هي المؤسسة أن تدريبية بالشراكة مع الجهة المانحة للمؤهل على أو تعليمية 

بتقديم الطلب نيابة  وتقوم ،تكون الجهة المانحة للمؤهلأن أو  ،(الوحيدةو مة د ِّ ق  المُ : المؤسسة 1في مملكة البحرين )طلب الحالة 
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المؤسسات (. وفي هذه الحالة، تتولى الجهة المانحة مسئولية إبالغ : الجهة المانحة2 عن عدد من المؤسسات )طلب الحالة
 وقرار اإلسناد النهائي.  ،المقدمة للمؤهل بعملية اإلسناد

 قبل بشكل صحيح األدلة والتأكد من فهرسة ،األخطاء من خلوه من والتأكد ،الطلب المقدمة للطلب مراجعة المؤسسة على يجبو 
موقعة من ممثل المؤسسة، وأن يتم تقديمه  اإلسنادأن تكون استمارة طلب يجب كما  .إدارة عمليات اإلطار الوطني إلى تقديمه

 .األدلة المساندةبو  مرفًقا بخطابٍ الوطني  إلدارة عمليات اإلطارإلكترونيًّا 

 الطلب باستالم اإلشعار 6.5.2

بإرسال إشعار باستالم الطلب إلى المؤسسة المقدمة للمؤهالت  الوطنياإلطار إدارة عمليات عند استالم "طلب اإلسناد"، تقوم 
وتوفير بيانات االتصال  ،مدة أقصاها أربعة أيام عمل. والغرض من إشعار االستالم هو إبالغ المؤسسة بتاريخ االستالمللطلب في 

  الخاصة بالمسئول عن طلب اإلسناد.

 المراجعة األولية لطلب اإلسناد  6.5.3

بمراجعة وتقييم الطلب بشكل أولي مع األخذ في االعتبار  إدارة عمليات اإلطار الوطنيبعد اإلقرار باستالم طلب اإلسناد، ستقوم 
 ما يلي: 

 
  للمؤهالت الوطني إلطارى الع األجنبية المؤهالت إسناد طلب تقديم شروطاستيفاء المؤهل األجنبي  6.5.3.1

 المؤهالت إسناد طلب تقديم شروطمدى استيفاء المؤهل بمراجعة  الوطنياإلطار عمليات في إدارة يقوم مسئول طلب اإلسناد 
 الوطني إلطارى الع األجنبية المؤهالت إسناد طلب تقديم شروط 6.2للمؤهالت )انظر القسم  الوطني إلطارى الع األجنبية

 (.للمؤهالت

 تقييم عوامل المخاطر  6.5.3.2

 بتقييم عوامل المخاطر لطلب اإلسناد مع أخذ الجوانب التالية في االعتبار: إدارة عمليات اإلطار الوطنيتقوم 
 أو يخضع للمعايير الوطنية.  ،من قبل الجهة المانحةمنظًما ومعتمًدا يكون المؤهل أن  •
وما إذا تمت محاذاة إطار المؤهالت هذا إلى اإلطار  ،إطار مؤهالت آخرمدرًجا في/ مسنًدا على إذا كان المؤهل   •

 أو تم إبرام اتفاقية رسمية بين اإلطارين.  ،الوطني للمؤهالت
للغرض في مملكة البحرين فيما يتعلق باالرتباط باحتياجات ومتطلبات مالءمته األخذ في االعتبار أن يقدم المؤهل مع  •

 سوق العمل. 
 أن يخضع المؤهل لترتيبات ضمان الجودة فيما يتعلق بما يلي:  •
 تقديم المؤهل  •
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 التقييم  •
 المتابعة والمراجعة  •
 منح الشهادة •
  .نفسه المتعددة التي تقدم المؤهلأن تكون هناك ترتيبات لتوحيد طريقة تقديم المؤهل وتقييمه بالنسبة للمؤسسات   •
وبمدة سريان قدرها ستة  ،المؤسسات والجهة المانحة للمؤهل وجود عقد رسمي صالح وساري المفعول بين المؤسسة/ •

 ،ت تقديم الطلبمؤسسات التعليم العالي في وقة لفي حان انتوسأشهر على األقل في حالة التعليم والتدريب المهني، 
 حيثما ينطبق ذلك.

 

 استكمال تقديم طلب اإلسناد  6.5.3.3

 يقوم مسئول طلب اإلسناد بمراجعة استكمال ووضوح استمارة طلب اإلسناد واألدلة المساندة. 
لغرض توفير  ؛مع المؤسسة المقدمة للطلب عدم اكتمال الوثائق األساسية، يتم التواصلو أخالل هذه الخطوة، في حالة نقص 

 األدلة المناسبة خالل الفترة الزمنية المتفق عليها.    و أالمعلومات 
إدارة عمليات اإلطار قد تقوم ، لًياعا كان عامل الخطر ةاألحقية في اإلسناد أو في حالمعايير عدم استيفاء المؤهل  ةفي حال
 وأسباب إنهاء ،بإبالغ المؤسسة المقدمة للطلب بنتائج المراجعة األولية ارسميًّ ، ويتم هذا األمر سناداإلبإنهاء عملية  الوطني

 العملية. 
 

 المراجعة والتحقق من المؤهل  6.5.4

للتأكد من مالءمة المستوى وقيم الساعات  ؛عند اجتياز طلب اإلسناد عملية المراجعة األولية بنجاح، يخضع الطلب لعملية التحقق
(. وفي 7.4اإلسناد )القسم معايير للتأكد من استيفائه  ؛المعتمدة المقترحة لإلسناد. وعند استكمال هذه العملية، تتم مراجعة الطلب

 هذه المرحلة، يتم إجراء الخطوات التالية:  

 

إطار مؤهالت على مسند  في/ امدرجً يكون فيها المؤهل مراجعة أي إطار مؤهالت آخر ومتطلباته في الحاالت التي  •
 آخر. 

لتوثيق  ؛، قد يتطلب هذا األمر التواصل الرسمي مع الجهة المانحة للمؤهل1مراجعة ملكية المؤهل. في طلب الحالة  •
 الطلب. 

 للغرض في مملكة البحرين. مته ءمالمراجعة أسباب قرار المؤسسة بإسناد المؤهل بما في ذلك  •
 ة نظام ضمان الجودة المتوفر والتزامه بمتطلبات اإلسناد. مراجع •
 والمبررات للمستوى المقترح للمؤهل.  ،والساعات المعتمدة ،مراجعة مستوى اإلطار الوطني للمؤهالت •
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أو تقديم المزيد من  ،ألغراض اإليضاح ؛بالتواصل مع مسئول االتصال المحدد في الطلب إدارة عمليات اإلطار الوطنيوقد تقوم 
 تسليم الطلب للمرحلة القادمة. األدلة قبل

أو  ،اكليًّ سناده إو ستتم مراجعته أو  ،ما إذا كان المؤهل األجنبي قيد اإلسنادإدارة عمليات اإلطار الوطني تقرر وفي هذه المرحلة، 
مدرًجا في/ مسنًدا مر على ما إذا كان المؤهل الوحدات الدراسية التي يتألف منها. ويعتمد هذا األ المقررات/ إلى حد الوحدات/

إطار مدرًجا في/ مسنًدا على إذا كان المؤهل األجنبي  إطار مؤهالت قد تم محاذاته باإلطار الوطني للمؤهالت أم ال.على 
سوف فأما إذا لم يكن األمر كذلك، فسوف تتم المراجعة والتحقق منه بشكل كلي،  ؛لإلطار الوطني للمؤهالت محاذٍ مؤهالت آخر 

 الوحدات الدراسية التي يتألف منها. تكون عملية المراجعة والتحقق من المؤهل منقسمة إلى حد المقررات/

ن عأو من قبل لجنة مختصة وتشمل أيضا ممثلين  ،إدارة عمليات اإلطار الوطنييمكن تنفيذ عمليات المراجعة والتحقق من قبل 
 إطار مؤهالت آخر أم ال؛على ا ا في/ مسندً القرار على ما إذا كان المؤهل مدرجً ويعتمد  ،اإلدارة

 

مدرًجا في/ مسنًدا على المراجعة والتحقق لطلب اإلسناد عندما يكون المؤهل  عملياتإدارة عمليات اإلطار الوطني تنفذ  6.5.4.1
 إطار مؤهالت آخر. 

 

اإلدارة لتنفيذ عمليات المراجعة والتحقق ن عوتشمل أيضا ممثلين  ،مختصة 15لجنةإدارة عمليات اإلطار الوطني تعين  6.5.4.2
إطار مؤهالت آخر. وفي هذه الحالة، قد يتطلب األمر مدرٍج في/ مسنٍد على إلسناد الطلب عندما يكون المؤهل غير 

 إجراء زيارة ميدانية عند اللزوم. 

عن قرار  مختلف  لمؤهالت والساعات المعتمدة المقترحة إذا نتج عن عمليات المراجعة والتحقق من مستوى اإلطار الوطني ل
اإلسناد المقترح، سيتم إبالغ المؤسسة مقدمة الطلب بذلك. وفي هذه الحالة، ستعقد مناقشة للتوصل إلى اتفاق خالل شهر واحد. 

  16تتقدم المؤسسة بطلب تظلم. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، يمكن أن 

  اإلسناد معايير  6.6
، وكل معيار يتكون من مجموعة من إسناد، هناك أربعة معايير تقديم أدلة كافية لدعم كل معيار من معايير اإلسناديجب 

 المؤشرات، كما يلي:

 

 

                                                                    
 . 4سيكون تعيين واختيار اللجنة وفًقا لمعايير اختيار اللجان المدرجة في القسم  15
  يتم هذا األمر وفًقا لسياسات وإجراءات الهيئة. 16
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 المعيار األول: ملكية المؤهل 

 االتفاق أو ،العقد عن تفاصيل تقديم للطلب المقدمة المؤسسة على يجب. تفويضات الجهة المانحة. 1.1المؤشر  –
 أو العقديبين أن يجب كما . البحرين مملكة في المؤهلتقدم  التي المؤسسات الجهة المانحة والمؤسسة/ بين الساري 
الجهة المانحة والمؤسسة التي تقدم  بين الرسمية العالقة يصفوأن  ،المؤسسة التي ستقدمهو  المؤهل ملكية االتفاق
 .طرف كل ولياتئومس أدوار كما يجب أن يصف ؛المؤهل

بها  تلتزمأن ينبغي  لوائح أي عن تفاصيل تقديم للطلب المقدمة المؤسسة على يجب. توافق المؤهل. 2.1المؤشر  –
 ،والموافقات ،اتقياالتفاأمثلة: . )قائمة تكون  قد التي الجودة ضمان هيئات مع ارتباط أي أو ،بلد المنشأ في الجهة المانحة

تقديم تفاصيل حول األنظمة التي ينبغي على المؤسسة/ المؤسسات التي تقدم المؤهل  يجبكما (. ، وغيرهااللوائح ودليل
 . المؤهل وتقديم ،للعمل عليه حصلتأن ال بد  الذي الترخيص نوعتلتزم بها في مملكة البحرين، وحول أن 

 المعار الثاني: الحاجات والمبررات

 تفاصيل تقديم للطلب المقدمة المؤسسة على يجب. مالءمة المؤهل للحاجات الفعلية والملموسة/ الطلب. 1.2المؤشر  –
 ،والمتعلمينواحتياجات السوق،  ،لغرضاالعتبار مالءمته لفي األخذ  مع البحرين مملكة في المؤهل تقديم كيفية حول

 تودولية حول احتياجا ،وتقارير وطنية، وإقليمية ،أمثلة: دراسات. )وحديث دقيق بيانات مصدر إلى ااستنادً  ؛والمجتمع
 أي أو ،االجتماعات محاضرو  ،األعمال وطلباتهم ابربأ واستبانة ،ةمحتملال العلمي تقدمال اتمسار و  قوانين،السوق، و 

ات/ حاجمع ال بوضوح ومضمونه بنية المؤهل تتطابقأن  ويجب(. المؤهل هذا إلى الحاجة تدعم وأبحاث بيانات قواعد
 تالئمهما.وأن الطلب 

 المعيار الثالث: ضمان الجودة

 ولياتئالمسحول  تفاصيل تقديم للطلب المقدمة المؤسسة على يجب. ضمان جودة تقديم المؤهل. 1.3المؤشر  –
 عنأو  ،)داخل الحرم الجامعي التعليم ونمط ،المؤهل تقديمطريقة  من حيث الجودة لضمان بها المعمول واإلجراءات

 لضمان ؛به المعمول اإلجراءات تفاصيل ذلك في بما(، الحضور )دوام جزئي أو دوام كامل نمطو  ،(دمجأو م ،بعد
 طلباتأمثلة: . )ذلك ينطبق حيثما المؤهل، في ينالمقبول الخاصة االحتياجات ذوي  للمتعلمين المناسبة الترتيبات توفير

 المؤسسة قراراتو  االجتماعات، محاضر أو ،الخاصة االحتياجات ذوي  تقارير الخاصة، االحتياجات ذوي  من المتعلمين
في تقديم  االتساق على الحفاظ كيفية اأيًض  ذلك يشمل أن وينبغي(. الخاصة االحتياجات ذوي  من بالمتعلمين يتعلق فيما

 وغيرها(.، واألطر الجودة ضمان ودليل ،الموافقة ووثائق ،تقيااالتفا: أمثلةالمؤهل من قبل عدة مؤسسات )
 بها المعمول اإلجراءاتحول  تفاصيل تقديم للطلب المقدمة المؤسسة على يجب. ضمان جودة التقييم. 2.3المؤشر  –

 هذه مدى تكرار بيان مع النتائج، واعتدال التقييم من التحقق وآليات ،وتصحيحه التقييم إجراء تبمسئوليا يتعلق فيما
 العلمية، في حاالت السرقة  المتخذة والتدابير التقييم نزاهة على الحفاظ ذلك، إلى إلضافةبا .تنفيذها وكيفية األنشطة

 دراية على المتعلمون  يكون  أن يجبو . التظلم من نتائج التقييم وعملية ذلك، ينطبق حيثما األكاديمي، السلوك وسوء
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عينات من االستمارات المستخدمة في حاالت التظلم المقدمة ضد نتائج : أمثلة)التظلم من نتائج التقييم  في بحقهم
في التقييم في حالة تقديم المؤهل من قبل عدة  االتساق على الحفاظ كيفية اأيًض  ذلك يشمل أن وينبغيالتقييم(. 
المتعلمين  ودليل الصحة، من التحقق ودليل الخارجي، الممتحن وتقارير واألطر، الجودة، ضمان دليل: أمثلة. )مؤسسات

 (.وغيرها
 واإلجراءات ولياتئالمسحول  تفاصيل تقديم للطلب المقدمة المؤسسة على يجب. ضمان جودة الشهادات. 3.3المؤشر  –

في  االتساق على الحفاظ كيفية اأيًض  ذلك يشمل أن يجب. لمؤهللالشهادات إصدار  عملية جودة لضمان ؛بها المعمول
المقدمة من كل مؤسسة تقدم  شهادة: عينة للأمثلة) تقديم المؤهل من قبل عدة مؤسسات.إصدار الشهادات في حالة 

 (.، وغيرهااالعتماد وإجراءات واألطر، الجودة، ضمان دليلك أخرى  مواد أي إلى باإلضافة
 واإلجراءات ولياتئالمسحول  تفاصيل تقديم للطلب المقدمة المؤسسة على يجب. المتابعة والمراجعة. 4.3المؤشر  –

 التغذية آلياتو  المراجعة، إطارو  الجودة، ضمان : دليلأمثلةل. )المؤه ومراجعة يةر الدو  المتابعة أجل من ؛بها المعمول
 الراجعة، وغيرها(

 المعيار الرابع: مستوى إسناد المؤهل والساعات المعتمدة

 مالءمة لضمان ؛واضحة ومبررات أدلة تقديم للطلب المقدمة المؤسسة على يجب. مستوى إسناد المؤهل. 1.4المؤشر  –
 كما يجب تقديم. وتلك المطلوبة للوحدات التي يتألف منها ،لمخرجات التعلم المطلوبة للمؤهل المقترحمستوى اإلسناد 

عندما  ستخدم النموذج المتساوي العناصريُ  المثال، سبيل على. المستوى العام لإلسناد إلى الوصول كيفية عن تفاصيل
 في الوحدات أغلبية تكون  عندما يستخدم نموذج التصميم النسبيفي حين  ،نفسه المستوى  في الوحدات جميع تكون 

للمؤهل  نةالمكو الوحدات  بين تقدم وجود ةويستخدم نموذج مستوى التخرج من المؤهل في حال ،المستوى المقترح لإلسناد
 المقدمة البرنامج بنية وقسم المستوى، تحديد وبطاقات الوحدة، وصف وثائق: مثلةأ. )المقترحاإلسناد مستوى  لتحقيق

ًنا المؤهل كان ةفي حالو (. اإلسناد طلب استمارة من كجزء كَّ  اقتراح يمكنفإنه  آخر، مؤهالت إطار في بالفعل ُمس 
محاذاة  تمت سواء اإلطار الوطني للمؤهالت واإلطار اآلخر، بين المستويات مقارنة خالل من مستوى إسناد المؤهل

 أي وجود من خالل أو محاذاة من طرف ثالث، خالل من أو ،مباشربشكل  للمؤهالت الوطني باإلطار اإلطار هذا
المستوى المحدد  على واضحة وأدلة تفاصيل ويجب أيضا على المؤسسة تقديم .إطاري المؤهالت بين رسمي اتفاق

: معلومات عن أمثلة. )لمستوى إسناد المؤهل للوصول ؛المعتمدة الطريقة وعن ،للمؤهل على اإلطار الوطني اآلخر
 قاعدة /سجل إلى رابط المؤهل، رقم ،المؤهل على إطار المؤهالت اآلخر مستوى  المنشأ، بلد ،اآلخرإطار المؤهالت 

 (.وغيرها إطار المؤهالت اآلخر، بيانات
 أدلة تقديم للطلب المقدمة المؤسسة على يجب. الساعات المعتمدة لإلطار الوطني للمؤهالت. 2.4المؤشر  –

لمخرجات التعلم المطلوبة للمؤهل وتلك المطلوبة للوحدات التي  ةالمقترح الساعات المعتمدة مالءمة لضمان ؛واضحة
 الوحدة، وصف وثائق: مثلةأ) .للمؤهلالساعات المعتمدة  إلى الوصول كيفية عن تفاصيل كما يجب تقديم. يتألف منها

 موجوًدا المؤهل كان ةفي حال(. اإلسناد طلب استمارة من كجزء المقدمة البرنامج بنية وقسم المستوى، تحديد وبطاقات
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الساعات المعتمدة المحددة  على واضحة وأدلة تفاصيليجب على المؤسسة تقديم فر، آخ مؤهالت إطار في بالفعل
: معلومات عن أمثلة) .سناد المؤهلإلللساعات المعتمدة  للوصول المعتمدة الطريقة وعن ،للمؤهل على اإلطار اآلخر

 قاعدة /سجل إلى رابط المؤهل، رقم ،المؤهل على إطار المؤهالت اآلخر مستوى  المنشأ، بلد ،إطار المؤهالت األخر
 (.وغيرها إطار المؤهالت اآلخر، بيانات

مستوى المؤهل وعدد الساعات المعتمدة ضمن استمارة ُيشترط على المؤسسات المقدمة لطلب اإلسناد استخدام بطاقات تحديد 
وفي ".  طلب إسناد مؤهل أجنبي"استمارة لتسهيل مقترح اإلسناد. ويمكن الحصول على مزيد من التفاصيل في  ؛طلب اإلسناد
تحويل ساعات  فإنه ُيعد   2في طلب الحالة  في حينمن المهم أن يتم تقسيم الساعات المعتمدة بالتفصيل، فإنه ، 1طلب الحالة 

 .ذلك التعلم الموجهة وتقسميه مقبوال، حيثما ينطبق

 اللجنة  تعيين 6.7
بتعيين والموافقة على أعضاء اللجنة حسب القواعد اإلرشادية إدارة عمليات اإلطار الوطني عندما يتطلب تعيين لجنة لإلسناد، تقوم 

باإلضافة  ،أرباب األعمالن عوممثلين  ،مجال التعليم والتدريب جودة التعليم والتدريب. وتضم اللجنة تربويين ومدربين فيلهيئة 
ولديهم  ،المدربون أعضاء اللجنة من ذوي الخبرة في قطاع المؤهل . يكون التربويون/إدارة عمليات اإلطار الوطنين عإلى ممثلين 

 ذوي المعرفة والخبرة في قطاع المؤهل، في حين يكون أرباب األعمال من هُ مؤهالت تعادل أو تفوق مستوى المؤهل المراد إسنادُ 
 . هُ المراد إسنادُ  نفسه

ا ويعتمد حجم اللجنة على حجم المؤهل؛ فبالنسبة للمؤهالت التي تتكون من عشر وحدات أو أقل، يكون عدد أعضاء اللجنة عضوً 
وز عشر وحدات، سيتراوح حجم . وفي حالة المؤهالت التي تتجاإدارة عمليات اإلطار الوطنين عا، باإلضافة إلى ممثلين واحدً 

. ويمكن أن تكون هناك اعتبارات إدارة عمليات اإلطار الوطنين عن و ممثلفيهم بمن  ،اللجنة ما بين أربعة إلى ستة أعضاء
حيث تتم المراجعة  ،خاصة لمؤهالت التعليم العالي األجنبية المقرر مراجعتها من قبل إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي

 إطار مؤهالت آخر.  علىالمشتركة للمؤهالت غير المدرجة في/ المسندة 

 اإلسناد قرار 6.8
لتحديد درجة اإلسناد حسب الموضح في  ؛يتم تقييم طلب اإلسناد واألدلة المساندة مقابل كل متطلب من متطلبات معايير اإلسناد

 . (14) :رقم الجدول

 تقييم معايير اإلسناد - 14 :جدول رقم

 يوجد إسناد كاٍف لمتطلبات معايير اإلسناد حسب الوثائق واألدلة المقدمة.  إسناد  

   كاف   إسناد غير
 ال يوجد إسناد كاٍف لمتطلبات معايير اإلسناد حسب الوثائق واألدلة المقدمة.
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ا بعد المناقشة الرسمية في حال أي اختالف مع القرار العام لطلب اإلسناد. وُيبلغ القرار رسميًّ  (15) :رقمالجدول ويوضح 
 . 17المؤسسة المقدمة لطلب اإلسناد

 قرار اإلسناد بوجه عام - 15 :جدول رقم

 ُمسند 
إذا كان هناك إسناد كاٍف لمتطلبات جميع معايير اإلسناد األربعة، وهناك اتفاق مع 

 المؤسسة مقدمة طلب اإلسناد لإلسناد المقترح. 

 غير ُمسند 
إذا كان هناك إسناد غير كاٍف لمتطلبات معيار إسناد واحد على األقل، وهناك اختالف 

 مع المؤسسة مقدمة طلب اإلسناد لإلسناد المقترح.

 

 اإلسناد تقرير  6.9
 يتم ضمان جودة التقرير، ثم إدارة عمليات اإلطار الوطنيمراجعة التقرير واعتماده داخليًّا ضمن  وتتم ،يتم إعداد تقرير اإلسناد 

دة التقرير إلى المؤسسة مقدمة الطلب للتحقق  والتدريب،جودة التعليم  هيئةالمتبعة في  وفًقا لإلجراءات ويتم إرسال نسخة عن مسوَّ
أو تقديم أدلة جديدة.  ،هذه فرصة للمؤسسة مقدمة الطلب لطلب إجراء تغييرات على النتائج دتعدقة الحقائق الواردة فيه. ولن من 

مع أي تصحيحات لألخطاء  ات اإلطار الوطنيإدارة عمليوُتمنح المؤسسة مقدمة الطلب مدة خمسة أيام عمل لرد التقرير إلى 
 سياساتلتتاح للمؤسسات التي ال توافق على قرار اإلسناد الفرصة لتقديم التظلم وفًقا فإنه هذه الخطوة،  وفقو في الحقائق. 

 إجراءات التظلم المتبعة في هيئة جودة التعليم والتدريب.و 

 الموافقة والتسجيل 6.10
 يتقدم طلب اإلسناد الذي حاز على القرار العام "ُمسند" إلى مرحلة الموافقة: 

 توصيات قرار اإلسناد للمؤهل من قبل اللجنة االستشارية لإلطار الوطني للمؤهالت.  •
o  تحتفظ اللجنة االستشارية لإلطار الوطني للمؤهالت بالحق في حجب التوصية بقرار اإلسناد على أساس(

أو األمور  ،عومة باألدلة التي تتعارض مع قرار اإلسناد فيما يتعلق بالمؤسسات المؤهلة للتقديمالمعلومات المد
 المتعلقة بالتراخيص(. 

 الموافقة على قرار اإلسناد للمؤهل من قبل مجلس إدارة الهيئة.  •
 اعتماد قرار اإلسناد للمؤهل من قبل مجلس الوزراء الموقر.  •

                                                                    
  في حالة اإلخفاق في التوصل إلى اتفاق بشأن قرار اإلسناد، فقد يتعين على إدارة عمليات اإلطار الوطني والجهة المانحة إنهاء العملية. 17
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لهيئة. وسوف يظهر مسمى خاصة بالاا إلجراءات النشر سجل اإلطار الوطني للمؤهالت وفقً  فييتم نشر قرارات إسناد المؤهالت 
اإللكتروني. وسيحتوي السجل على أسماء المؤسسات  موقعهاالمؤهل األجنبي إضافة إلى المالك/ الجهة المانحة والمؤسسات على 

 ( فقط. 6.5.3.1)القسم  اإلسنادم لعملية شروط التقديالتي تستوفي متطلبات 

 المراجعة واألرشفة  6.11
 إدارة عمليات اإلطار الوطني تولىتو  .نشره تاريخ من سنوات خمس غضون  في اإلسناد قرار يتم مراجعة أن المفترض من
 .للطلب المقدمة لمؤسسةوبالرجوع ل ،العملية لهذه الترتيب وليةئمس

 المؤسسة تعد لم إذا اإلطار الوطني للمؤهالت سجل منالمؤهالت أو المؤسسة أرشفة الوطني اإلطار إلدارة عمليات  يحق
 أو بها، الخاصة اإلسناد صالحية فترة اجتازت ةفي حال المؤهالت أرشفة يتمل. كما قد تعم تعد لم أو ،موافق عليها/ مرخصة

إدارة عمليات اإلطار وتعد  حرين. الب مملكة في تقدم تعد ولم ،إيقافها تم أو ،(اإلسناد معايير تستوفي ال أي) ؛صالحة تعد لم
 .مسئولًة عن ضمان دق ة وتحديث سجل اإلطار الوطني للمؤهالت الوطني
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 المتابعة والمراجعة 7

نة في اإلطار الوطني للمؤهالت من قبل إدارات هيئة كَّ س  المؤسسات المدرجة والمؤهالت المُ يصف هذا الباب متابعة ومراجعة 
 جودة التعليم والتدريب ذات العالقة.

 
بإدارة عمليات ( لإلطار الوطني للمؤهالت التي تتعلَّق بتحسين الجودة المستمر، التزامات خاصة 10تشمل السياسة العامة رقم: )

 والتي ترك ِّز على:، اإلطار الوطني

o  تحافظ اإلدارة العامة على قيم وخصائص وهيكلة اإلطار الوطني للمؤهالت، كما تعمل على مقارنتها وتحسينها باستمرار
 ومواكبة التحديثات التي تطرأ على أنظمة التعليم والتدريب. ،من خالل تقييم المعايير الدولية

o  والعمليات المتعلقة باإلطار الوطني للمؤهالت، آخذًة في  ،واإلجراءات ،السياسات –بشكل دوري  -ُتراجع اإلدارة العامة
 االعتبار وجهات نظر الجهات المعنية والمستخدمة لإلطار.

o  تهدف اإلدارة العامة إلى تحسين جودة معاييرها بشكٍل مستمر في جميع جوانب عمليات اإلطار، وتضمن في ذلك إتمام
 ، وذلك من خالل وضع مؤشرات قياس أداء مناسبة.بفاعليةة بها الطلبات والعمليات المنوط

o  تطبيق آليات ضمان الجودة الداخلية؛ من أجل  فاعليةيجب على المؤسسات المدرجة في سجل اإلطار أن تضمن
 الحفاظ على معايير مؤهالتها؛ مما يحافظ على مصداقية وقيمة اإلطار الوطني للمؤهالت.

، واإلدارة العامة لمراجعات أداء المؤسسات التعليمية إدارة عمليات اإلطار الوطنيمن  –والتدريب  وتلتزم هيئة جودة التعليم
 بتنفيذ األنشطة واإلجراءات التالية:  –والتدريبية التابعتين لها 

 :السنوية المتابعة 7.1
o ُيطلب من المؤسسات التعليمية والتدريبية إشعار ما يقدم: سنويًّا، وكجزٍء من ضمان جودة متابعة المؤسسات المدرجة ،

بشأن أي تغييرات في الترتيبات الرسمية التي تتعلق بمعايير اإلدراج المؤسسي. وإذا ما  إدارة عمليات اإلطار الوطني
إدارة تحتفظ  وجد أنَّ التغييرات التي تم إشعار اإلدارة بشأنها قد أحدثت تغييًرا كبيًرا في الترتيبات الرسمية للمؤسسة،

 التعليمية والتدريبية بتقديم طلب إدراج مؤسسي جديد. بحق مطالبة المؤسسات عمليات اإلطار الوطني
o  ُالتعليمية والتدريبية؛ للتأك د من  سنويًّا بمراجعة المؤسسات إدارة عمليات اإلطار الوطني تقوم: ةن  ك  س  متابعة المؤهالت الم

ت في اإلطار الوطني للمؤهالت. وفي حالة إذا تمَّ التخطيط للتغييرات ن  مؤهالتها التي ُسك ِّ أن ها لم ُتجرِّ أية تغييرات على 
؛ للفصل فيما إذا كان إدارة عمليات اإلطار الوطنيأو إجراؤها، فيجب على المؤسسات التعليمية والتدريبية إبالغ 
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ال؛ إذ تتطلب التغييرات الجذرية إعادة التحقق من  للتغييرات أثر  كبير  على المستوى والساعات المعتمدة المتفق عليها أم
 المؤهالت، وإعادة تقديمها للتسكين في اإلطار الوطني للمؤهالت.

o  ُ؛ للتأك د من المؤسسات المقدمة للطلبسنويًّا بمراجعة  إدارة عمليات اإلطار الوطني تقومسندة: متابعة المؤهالت الم
 كل من ُيتوقع ذلك، إلى باإلضافة إلطار الوطني للمؤهالت.ى الع ُأسندتأن ها لم ُتجرِّ أية تغييرات على مؤهالتها التي 

 على تؤثر قد تغييرات بأي الوطني اإلطارعمليات  إدارة إبالغ يةوالتدريب يةالتعليم مؤسساتالو  المانحة الجهات من
 العقد إنهاءك بينهما اتاالتفاق أو ،التراخيص أو الموافقات، في تغييرات أي أوأو ساعاته المعتمدة،  ،مستوى المؤهل

 .بينهما

 والبرامج المؤسسات مراجعة 7.2
 المؤسسات أداء لمراجعة العامة اإلدارة في المعنية اإلدارة تقوم والبرامج، المؤسسات أداء لمراجعة االعتيادية الدورة من كجزءٍ  

 الوطني اإلطار في المؤهالت وتسكين المؤسسي، اإلدراج بمتطلبات والتدريبية التعليمية المؤسسات التزام بتقييم والتدريبية التعليمية
 : التالي النحو على اإلطار الوطني للمؤهالت سجل في والمؤهالت على وضع المؤسسة المراجعة نتيجة وتؤثر .للمؤهالت

o يتم تغيير ، المؤسسات التعليمية والتدريبية لمراجعات أداءالمراجعة الدورية لإلدارة العامة لم تجتز المؤسسة  ةفي حال
 . "أرشفة المؤهل" /"المؤسسة سجل اإلطار الوطني للمؤهالت إلى "أرشفةفي ووضع مؤهالتها وضعها 

o يتم تغيير ، التعليمية والتدريبيةالمؤسسات  لمراجعات أداءالمراجعة الدورية لإلدارة العامة  المؤهل يجتزلم  ةفي حال
 سجل اإلطار الوطني للمؤهالت إلى "أرشفة المؤهل". في وضعه 

o المؤسسات التعليمية والتدريبية لمراجعات أداءالمؤهل للمراجعة الدورية لإلدارة العامة أو اجتياز المؤسسة  ةفي حال، 
 سجل اإلطار الوطني لمؤهالت. في " قائم" ـ ا كهوضعفإنها تحافظ على 
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     للمؤهالت الوطني اإلطار محاذاة 8

 اإلقليمية المؤهالتمن أطر بغيره إدارة عمليات اإلطار الوطني لمحاذاة اإلطار الوطني للمؤهالت  ترتيباتيصف هذا الباب 
 . والدولية

 
 الهدف  8.1

محاذاة اإلطار الوطني للمؤهالت هي العملية التي تؤدي إلى االعتراف الدولي بالمؤهالت الوطنية. والهدف من عملية محاذاة 
المؤهالت  أولئك الذين يستخدمون أو  ،ااإلطار الوطني إلطار وطني آخر هو تعزيز الثقة بالمتعلمين الذين قد ينتقلون دوليًّ 

تلك الثقة من خالل إيجاد تفسير واضح لكيفية ارتباط مستويات المؤهالت في بلد  بُ س  ت  ك  للتوظيف الدولي. وفي عملية المحاذاة، تُ 
 في بلد آخر. بغيرها ما 

تقنيًّا هًجا عادًة ما يتضمن ربط المستويات نفومبادئ محددة بوضوح.  ،إلى نهج قوي عملية محاذة اإلطار الوطني يجب أن تستند 
ومعاني مخرجات التعلم في كل إطار مؤهالت. باإلضافة إلى ذلك،  ،يأخذ في االعتبار الكلمات الموجودة في المحددات الوصفية

للتحقق من صحة عملية الربط. كما يتم تحليل ومقارنة ترتيبات ضمان  ؛يمكن أخذ عينات من المؤهالت في كال اإلطارينفإنه 
 يها كال اإلطارين. الجودة التي يقوم عل

لضمان رصانة وصحة النتائج. ونظًرا لضرورة تطبيق مبدأ الشفافية  ؛وتشمل العملية أيًضا األطراف ذات العالقة في كال البلدين
 يتم عادًة نشر تقرير المحاذاة بعد أن يتم الموافقة عليه من قبل المؤسسة المعنية بكل إطار.فإنه في أنظمة المؤهالت الوطنية، 

ا استناد  األسكتلندي؛ إلى إطار المؤهالت والساعات المعتمدة رسمي ا ، تمت محاذاة اإلطار الوطني للمؤهالت 2018عام الي وف
 .فيما يليوالتي سيتم اإلشارة إليها  ،إلى مجموعة محددة من المبادئ

 المحاذاة  مبادئ  8.2
تم استخدام مبادئ المحاذاة التالية خالل عملية محاذاة اإلطار الوطني للمؤهالت إلى إطار المؤهالت والساعات المعتمدة 

المعايير والعمليات وإلى  ،المستخدمة في اإلطار األوروبي للمؤهالتالمحاذاة معايير إلى تستند تلك المبادئ حيث . األسكتلندي
 .ألطر التعليم العالي في بولونياالذاتي التقييم المستخدمة في 

 المبدأ األول:
 الهيئات والمؤسسات ذات الصلة واضحة وشفافة.ومسئوليات أن تكون أدوار 

 المبدأ الثاني:
 أن توضح مقارنة أطر المؤهالت الربط بين مستويات اإلطارين.
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 المبدأ الثالث:
 .تد  جِّ وُ متى ، واالعتراف بالساعات المعتمدة ،المعتمدةأنظمة الساعات و أن تستند أطر المؤهالت إلى مخرجات التعلم، 

 المبدأ الرابع:
 المؤهالت في أطر المؤهالت واضحة وشفافة.تسكين أن تكون سياسات وعمليات 

 المبدأ الخامس:
 مع مبادئ ضمان الجودة الدولية.التي تتوافق ضمان الجودة مبادئ وعمليات أن يستند كال إطاري المؤهالت إلى 
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  عمليات اإلطار الوطنيإدارة 
 واالمتحانات الوطنيةاإلدارة العامة لإلطار الوطني للمؤهالت  –هيئة جودة التعليم والتدريب 

  اإلطار الوطني للمؤهالت

  اإلرشادات – المعتمدة الساعات إطار

 اإلرشادات – ةالساعات المعتمدطار إ(: 1الملحق رقم )
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 مقدمة  .1

 التعليم مؤسسات كافة قبل من الممنوحة المؤهالت لتصنيف ؛مستويات بعشرةو  شامل كإطار للمؤهالت الوطني اإلطار ُصمم
 اإلطار مستويات من مستوى  لها ويخصص ،للمؤهالت الوطني اإلطار على المؤهالت تسكين ويتم. البحرين مملكة في والتدريب
 للمتعلم يمكن التي التعلم عملية تعقيد مدى مستوى  كل   ويوضح. للمؤهالت الوطني لإلطار المعتمدة والساعات للمؤهالت الوطني

 للمؤهالت الوطني لإلطار المعتمدة الساعات وتوضح. كفاية مأ مهارة، مأ معرفة، أكانت سواء التعلم عمليات نهاية في بيانها
 التي الوحدات أو /و معين مؤهل على للحصول المصممة التعلم مخرجات من مجموعة لتحقيق المتعلم قبل من المطلوب الوقت
 . المؤهل هذا منها يتألف

 واالمتحانات الوطنية للمؤهالت الوطني لإلطار العامة اإلدارة قبل من إدارتها تتم التي المؤهالت تسكين عملية إطار وضمن
 التجريبية المرحلة وخالل. للغرض مالءمتها لضمان ؛التحقق لعملية المؤهالت جميع تخضع والتدريب؛ التعليم جودة لهيئة التابعة

 : من التحقق في صعوبة هناك كانت لإلطار،
  المؤهل؛ مسمى مالءمة

 . عام بوجه للمؤهالت الوطني اإلطار على المعتمدة وساعاته المؤهل مستوى  مالءمةو 
 قرارات تفاوت يعود وقد المؤهل؛ من التحقق في االتساق من حالة توفر موحدة بمعايير االلتزام المؤهالت من التحقق عملية تتطلب

 المرحلة أثناء اآلخر بعضها تحديد تم حين في ،اإلطار تصميم مرحلة خالل بعضها توقع تم والتي عوامل؛ لعدة التحقق لجان
 . المعتمدة للساعات موحد وطني نظام وغياب ،اإلرشادات محدودية إلى أساًسا ى ز  وُتع   للمؤهالت؛ الوطني لإلطار التجريبية

 مشروع مقترح على بالموافقة ،2015 يناير شهر في للمؤهالت الوطني لإلطار االستشارية اللجنة أوصت فقد ،ذلك على وبناءً 
 ،للغرض مالئم معتمدة ساعات إطار إعداد ،آنذاك المقترح ناقشقد و . العمل مجموعة تشكيل ذلك في بما المعتمدة الساعات إطار

 تنفيذ تم وقد. والتدريب التعليم بمنظومة العالقة ذات لألطراف لةالُمم ثَّ  العمل مجموعة استشارة خالل من تكميلية إرشادات ووضع
 : يلي ما المثال سبيل على ومنها االعتبار؛ في الجيدة الدولية الممارسات أخذ مع المشروع

 ؛(AQF) للمؤهالت األسترالي اإلطار
 ؛(MQF) للمؤهالت الماليزي  اإلطار

 ؛(RQF) المتحدة المملكة – المنظمة المؤهالت إطار
 .(SCQF) والمؤهالت المعتمدة للساعات األسكتلندي اإلطار

 : يلي مما بمعلومات المشروع استعان فقد ذلك، إلى باإلضافة

 . للمؤهالت الوطني اإلطار تصميم مرحلة في إجراؤها تم التي االستبانات
 . للمؤهالت الوطني اإلطار من األولى المرحلة مستندات

 .للمؤهالت الوطني لإلطار االستشارية اللجنة على عرضه تم الذي المشروع مقترح في المستخدمة والمعلومات األبحاث بيانات
 . المنشورة والبيانات المعلومات

 



 
 

  اإلرشادات – المعتمدة الساعات إطار .2

 الوطني اإلطار لمستويات الوصفية المحددات عن بمنأى ُتتَّبعيجب أالَّ  والتي ،إرشاداتٍ  على المعتمدة الساعات إطار يشتمل
 .التحقق ومعايير للمؤهالت

 

 مسميات المؤهالت ووصفها   2.1
  العالي التعليم مؤهالت ووصف 1مسميات 2.1.1

  الدبلوم (أ
 نُ كَّ س  يُ  الذيو  ،(األكاديمي) بالدبلوم2البحرين مملكة في الممنوحة العالي التعليم في األكاديمية المؤهالت مجموعة تبدأ

 الساعات من معتمدة ساعة 120 الدبلوم لمدة األدنى الحد ويكون  ،للمؤهالت الوطني لإلطار السادس المستوى  على
 يمكن حين في ،المواد مجاالت من واسعة مجموعةالدبلوم  مؤهالت تتضمن وقد للمؤهالت، الوطني لإلطار المعتمدة

 .3الوطنية المهنية المعايير مع المناسب بالترابط المؤهالت هذه تصميم وُيتوقع ،المعرفة فروع من فرع على تركز أن

  مشارك درجة (ب
 ترك فرصة للمتعلم يتيح أكاديمي مؤهل عن عبارة مشارك ودرجة. 4المشارك الدبلوم مسمى محل مشارك درجة تحل

 للحصول عالٍ  تعليم ببرنامج االلتحاق بإعادة له يسمح مما ؛(الخروج مؤهل) به معترف متوسط بمؤهل الكلية /الجامعة
 إلى يمتد له التعلم وحجم ،للمؤهالت الوطني لإلطار السابع المستوى  على المؤهل هذا نُ كَّ وُيس  . البكالوريوس درجة على

 ليتيح ؛المؤهل هذا تصميم ويجب أدنى، كحد للمؤهالت الوطني لإلطار المعتمدة الساعات من معتمدة ساعة 240
 على للحصول ؛المطلوبة المتبقية المعتمدة الساعات بإتمام محدد بكالوريوس برنامج في التعليم مواصلة فرصة للمتعلمين

 في – األخرى  المحتملة والمسارات التعلم في المحتمل لالستمرار المناسب الربط أخذ يجب ثم، ومن البكالوريوس؛ درجة
 .3الوطنية المهنيةبالمعايير  ربطه إلى إضافة ،المؤهل هذا تصميم عند االعتبار في – للتطبيق قابلة حال

  البكالوريوس درجة  (ج
 مثل المتخصصة، الدرجات من العديدالبكالوريوس في المملكة  مؤهالت من تقديمه يتم ما نطاق يضم ،عام بشكلٍ 

 ،اآلداب بكالوريوسحين يسيطر  في وغيرها،... الهندسة وبكالوريوس الحقوق، وبكالوريوس األعمال، إدارة بكالوريوس
 منظومة فيعام  بشكل" البكالوريوس" بدرجة المقصوداتفاق على  -بال شك  -هناك و . الساحة على العلوم وبكالوريوس
 أمًرا يظل الدرجة هذه بغرض ربطهما وطريقةالمؤهل  تصميم على البكالوريوس درجة مسمى انعكاس أن غير المؤهالت؛

 .توضيح إلى حاجةفي 

                                                                    
 إذا كانت الشهادة تتضمن مجال تخصص فرعي، فيجب أن يعكس المسمى محتوى كل من التخصصات الرئيسة والفرعية.   1
 العالي.أنظمة مجلس التعليم  2
ة ثانية أسفرت المرحلة األولى من مشروع المعايير المهنية الوطنية عن إعداد المعايير للمعيار الخامس؛ غير أنه من المتوقع أن تكون هناك مرحل 3

    لمستقبل. تشمل أقسام التعليم العالي، وقد تم وضعها هنا مع األخذ في االعتبار أنه ستكون معايير مهنية وطنية للتعليم العالي في ا
 هذا ُأخًذا في االعتبار الممارسات الدولية الجيدة، باإلضافة إلى توصيات مجموعة العمل. 4



 

 

ة  2020سبتمبر  اإلرشادات -إطار الساعات المعتمدة  – للمؤهالتاإلطار الوطني  ح ف ص  | 96 

  
 

 

في تصميم المؤهل  والتركيز ،األوزان اختالف مراعاة يجبفإنه  التصميم، على وأثره البكالوريوس درجة مسمى لىإ بالنسبة
 في وتأتي ومحددة، تقنية لمجاالت العلوم بكالوريوس درجة تكون  المثال، سبيل على. البكالوريوس درجةونوع  لمسمى اوفقً 

 العلوم مثل والعلمية التقنية المجاالت في العادة في وُتمنح والعملية، التقنية للجوانب النظري  الجزء على بتركيز العادة
 مباشرة ترتبط التي المعتمدة الساعات من المزيد المؤهل هذا ويتطلب وغيرها،... الهندسة وعلوم ،األعمال وعلوم الطبيعية،
 المزيدفإنه يوفر  اآلداب بكالوريوسأمَّا . خارجية موضوعات إلى قليال يتطرق  حين في ،المعرفة فروع من فرع /بتخصص

 العلوم مجاالت في عادة وُيمنح ،نسانياتواإل الليبرالية األدبية المواد في التوسع فرصة تاحةإ ومع ،الممتد التعليم من
على  يركزالعادة  ففي ،الهندسة بكالوريوس ماأ. وغيرها... والتاريخ واألدب واللغويات، اإلنسانية، والعلوم االجتماعية،

 والساعات التركيز من بمزيد الدرجة هذه تصميم يأتي للمتعلمين، األساسية النظريات تقديم من الرغم وعلى العملية، الجوانب
 ،للمؤهالت الوطني لإلطار الثامن المستوى  على البكالوريوس درجةُ  نُ كَّ وُتس  . والمفاهيم النظريات تطبيق على المعتمدة

 تصميم ويجب أدنى، كحد للمؤهالت الوطني لإلطار المعتمدة الساعات من معتمدة ساعة 480 إلى يمتد له التعلم وحجم
 الحفاظ مع ،(االحترافية الجهات وباألخص) العمل سوق  واحتياجات 5الوطني المهنية المعاييرب واضح بربط المؤهل هذا

 (.وغيرها... الهندسة البكالوريوس درجة أو العلوم، البكالوريوس درجة أو اآلداب، البكالوريوس درجةالمؤهل ) غاية على

 العالي الدبلوم (د
 درجة على المتعلم حصول بعدف ،الجامعيةمرحلة الما بعد لطلبة تعلمهم لا مواصلةدرجة عليا ل العالي الدبلوم ُيعد

 التاسع المستوى  على العالي الدبلوم نُ كَّ وُيس  . ؛ يمكنه مواصلة الدراسة للحصول على درجة الدبلوم العاليالبكالوريوس
 الوطني لإلطار المعتمدة الساعات من معتمدة ساعة 72 إلى يمتدعدد ساعاته المعتمدة و  ،للمؤهالت الوطني لإلطار

 ذي مجالي أ في العليا الدراسات في مؤهل علىالحصول  فيالراغبين  للمتعلمين الفرصة ويوفر أدنى، كحد للمؤهالت
 السماحمن شأنه  مما ؛تقاناإل لمستوى ترقى  كفايات ليشمل ؛المؤهل هذا تصميم ويجب ،أو دراستهم بتخصصهم عالقة
 . البكالوريوس درجةخالل  من الُمكتسبة مهاراته وتنمية ،بالتخصص للمتعلم

  الماجستير درجة( هـ
 األكاديمي، المستوى  على وباألخص الوظيفي، التقدم متطلبات أحد تكون  قد أنها من الرغم وعلى الماجستير، درجة
 المستوى  على الماجستير درجة نُ كَّ وُتس  . محددةحرفة  /مهنة أوما  موضوع فيالمتعمق  للتخصص فرصة دتع فإنها

 لإلطار المعتمدة الساعات من معتمدة ساعة 120 إلىوعدد ساعاته المعتمدة تصل  للمؤهالت الوطني لإلطار التاسع
 فرع في للتخصص المؤهل هذا تصميم ويجببحث.  /للرسالة مناقشة تتضمن أن ويشترط أدنى، كحد للمؤهالت الوطني

 .من المهارات واالستقاللية متخصص بمستوى  العميقة المعرفة ويوفر ،المعرفة فروع من محدد

                                                                    
ت؛ غير أنه أسفرت المرحلة األولى من مشروع المعايير المهنية الوطنية عن إعداد المعايير إلى ما يعادل المستوى الخامس من اإلطار الوطني للمؤهال 5

ناك مرحلة ثانية تشمل أقسام التعليم العالي، وقد تم وضعها هنا مع األخذ في االعتبار إمكانية توفر معايير مهنية وطنية للتعليم من المتوقع أن تكون ه
    العالي مستقباًل. 
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  الدكتوراه درجة (و
 الدكتوراه  درجة نُ كَّ وُتس  . البحرينمملكة  في المقدمة الدكتوراه درجاتبرامج  من اجدًّ  محدود   عدد  هناك  ،الراهن الوقت في

 الوطني لإلطار 6العاشر المستوى  على المعتمدة الساعات غالبية مع للمؤهالت الوطني لإلطار العاشر المستوى  على
 . للمؤهالت

  المهني والتدريب التعليم مؤهالت ووصف مسميات 2.1.2

  الوطنية المهنية المؤهالت (أ
 الشكل في المبين بحسب 7للمؤهالت الوطني اإلطار مستويات على مبدئي بشكل الوطنية المهنية المؤهالت ُتوضع

 مرحلة خالل. العمل مكان في وتقييمها تقديمها يتم التي الكفايات أساس على الوطنية المهنية المؤهالت وتقوم(. 1)
 نإ حيث ،الوطنية المهنية للمؤهالت االفتراضية التعلم ساعات تحديد صعوبةُ  ُروئِّي   ،للمؤهالت الوطني اإلطار تصميم
 من أنه ترى  األخرى  النظر وجهة نإف ذلك، من الرغمعلى و  أكاديمي؛ لجدول وفًقا يتمان ال المنجز والتقييم التدريب
 الوطني اإلطار على ووحداتها ،الوطنية المهنية المؤهالت وتسكين وضع بغرض ؛المعتمدة الساعات قيمة تحيد الجدير

 . الوطنية المهنية المؤهالت تصميم مرحلة في التفصيل من بمزيد األمر هذا دراسة تتم أن المتوقع منو . للمؤهالت

 المهنية المؤهالت (ب
 القصيرة للدورات فئة االجتماعية والتنمية العمل لوزارة فإن المهني، والتدريب التعليم لقطاع الحالية الترخيص أنظمة وفق

، ومؤخًرا. االجتماعية والتنمية العمل وزارة أنظمة بحسب ساعة 60 تتجاوز ال مدة تلك الدوراتإن حيث  ،"اإلنجاز"
حيث يتم  ،معتمدة ساعة 60 من أكثر تتألف من برامج /دوراتتقديم ب أيًضا االجتماعية والتنمية وزارة العمل سمحت
استخراج  ومن ثمَّ  ،للمؤهالت الوطني اإلطار في تسكينها يتم حتى تقديمها يمكنكما أنه ال  ،مبدئية بموافقة تزويدها

 المؤهالت من مجموعة على "المهني المؤهل" اسم إطالق وتم. االجتماعية والتنمية العمل وزارة الموافقة النهائية من قبل
 ماأ(. 1) الشكل في المبين حسب للمؤهالت الوطني لإلطار مختلفة بمستويات وستأتي الفئة، هذه تحت تنضوي  التي

 هذه مدة عن التعبير يظل بأن يوصىفإنه  ،"المهني للمؤهل" للمؤهالت الوطني لإلطار المعتمدة للساعات بالنسبة
 الوطني لإلطار المعتمدة الساعاتعدد  إلى للوصولو  هذا، ومع الترخيص؛ أنظمة حسب التواصل بساعات المؤهالت
 اودقيقً  اواضحً التعلم االفتراضية  ساعاتووصف  تقسيم يكون  أن يتعين فسوف المؤهالت، من النوع لهذا للمؤهالت

 والتدريب التعليم قطاع في والمعارف المهارات تطويرعلى  تعملبحيث  ،المهنية المؤهالت تصميم ويجب. للتبرير وقاباًل 
 . المهني

                                                                    
 تخضع لمتطلبات معايير التحقق.  6
 قابل للتغيير وفًقا لتطورات مشروع المؤهالت المهنية الوطنية. 7
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  االحترافية المؤهالت( ج

 التاسع والمستوى  ،الثامن والمستوى  ،السابع المستوى  على نُ كَّ ُتس   المؤهالت من جديدة فئة هي 8 :االحترافية المؤهالت
 لمهنة أعلى مستوى  ذات وهي الخارج، من المعتمدة المؤهالت لتلك مماثلة معايير لها والتي للمؤهالت، الوطني لإلطار
 المعتمدة للساعات األدنى والحد االحترافية، والمهارات المعرفة توسعة أو تمديد لغرض ؛مهني مسار ضمن وتأتي ،محددة

 بالمهنة عالقة ذات دولية معايير تتوافق مع ويجب أن ،9معتمدة ساعة 12 هو المؤهالت لهذه للمؤهالت الوطني لإلطار
 . الوطنية والمعايير

  الشهادات (د
 للمؤهالت الوطني لإلطار األول المستوى  من وتبدأ للتقدم، مسارات توفر المؤهالت من جديدة فئة هي 10:الشهادات

 وتكون . مجاالت التدريب والمعرفة من واسعة مجموعة بتغطية يتعلق فيما بالمرونة وتتسم ،(1) الشكل في المبين حسب
 نحيث تعمال الخاصة، االحتياجات ذوي للمتعلمين من  الخصوص وجه على تي نمفيد( 2و 1) والثانية األولى الشهادتان

 الوطنية المهنية بالمعايير الشهادات هذه ربط يجبكما . مسار تقدمي إلى اًل مدخ لهم انوتوفر  ،النظام فيدماجهم إعلى 
ُن . المهنية المعرفة فروع من فرعب /بمجال مباشرة ترتبط وأن ،البحرين لمملكة كَّ  ،األول :الشهادات في المستوياتُتس 
ُن الوطني لمؤهالت، اإلطار والرابع من مستويات  ،والثالث ،والثاني كَّ المتقدمة في المستوى  اتالشهادفي حين ُتس 

ُن التي الشهادات  وتتألف. الخامس كَّ ساعة معتمدة من ساعات اإلطار  120إلى  60في المستوى األول والثاني من ُتس 
ساعة معتمدة من ساعات اإلطار الوطني  120ال يقل عن مما تتألف الشهادات األخرى في حين الوطني للمؤهالت، 

 .التللمؤه

  الوطني الدبلوم( هـ      
ُد والتي  البحرين؛ مملكة في المقدمة المهنية الدبلومات من العديد هناك الراهن، الوقت في تم   نكَّ ُيس  . الخارج من هابعُض ُيع 

 من معتمدة ساعة 120 إلى يمتد له التعلم وحجم ،للمؤهالت الوطني لإلطار السادس المستوى  على الوطني الدبلوم
ُم  نموذجي، نحو على للمؤهالت الوطني لإلطار المعتمدة الساعات مَّ  النظرية المعارف المتعلمين إلكسابكما أنه ُيص 

 هذه ربط ويجب. المهني التدريب قطاع في المعرفة فروع من محدد فرع /مجال في العملية المهارات على التركيز مع
 .11الوطنية المهنية بالمعايير المؤهالت

  العالي الوطني الدبلوم( و
 لإلطار السابع المستوى  على العالي الوطني الدبلوم نُ كَّ وُيس  . المهنية للمؤهالت امسارً  العالي الوطني الدبلوم يوفر

 الوطني لإلطار المعتمدة الساعات من معتمدة ساعة 240 إلى وعدد ساعاته المعتمدة تصل ،للمؤهالت الوطني
                                                                    

 لم يتم طرحها بعد.   8
 سوف يتم تحديد سقف لعدد الساعات المعتمدة بالتعاون مع الجهات التنظيمية المعنية في وقت الحق. 9

 لم يتم طرحها بعد. 10
مرحلة ثانية أسفرت المرحلة األولى من مشروع المعايير المهنية الوطنية عن إعداد المعايير إلى المعيار الخامس؛ غير أنه من المتوقع أن تكون هناك  11

     أقسام التعليم العالي، وقد تم وضعها هنا مع األخذ في االعتبار أنه ستكون معايير مهنية وطنية للتعليم العالي في المستقبل. تشمل
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مَّمُ  الوطني، للدبلوم أعلى بمستوى  ًداامتداالعالي  الوطني الدبلوم د  ويع نموذجي، نحو على للمؤهالت  إلكساب كما أنه ُيص 
 التدريب قطاع في المعرفة فروع من محدد فرع /مجال في العملية المهارات على التركيز مع النظرية المعارف المتعلمين

 .12الوطنية المهنية بالمعايير المؤهالت هذه ربط ويجب. المهني
 

  13 العام التعليم مؤهالت ووصف مسميات 2.1.3

 أ( المدخل  

 ويتمثل .األمية لمكافحة يًّا؛إلزامتعليًما ( التاسع الصف حتى) األساسي التعليم د  يع ،14 البحرين مملكة لدستور اوفقً 
 المتعلمين وكذلك خاص، تعليمي دعم إلى بحاجة ممن   للمتعلمين السماح في المدخل مؤهالت من األساسي الغرض

 المدخل مؤهالت نُ كَّ وُتس  . والمحتملة الممكنة المسارات جميع في تعلمهم استكمال رسمية، مؤهالت على يحصلوا لم الذين
 لإلطار الثاني المستوى  على 2 المدخل مؤهالت نُ كَّ ُتس   حين في ،للمؤهالت الوطني لإلطار األول المستوى  على 1

 للمؤهالت. الوطني

  اإلعداديةالمرحلة  شهادة( ب
 المدارس في يعادله ما أو ،والتعليم التربية وزارة ونظام لمنهج وفًقا "التاسع الصفـ "ب اإلعدادية شهادة المرحلة فُ ر  ُتع  

ُم  للمؤهالت، الوطني لإلطار الثالث المستوى  على اإلعدادية شهادة المرحلة نُ كَّ وُتس  . الخاصة مَّ  نقطة لتوفيركما أنها ُتص 
 . المهني والتدريب التعليم ومؤهالت ،المدرسة من التخرج مؤهالت على للحصول ؛انطالق

 المدرسة من التخرج مؤهل( ج
 ما أو ،(التوجيهي شهادة /العامة الثانوية شهادة) 12بشهادة الصف  فُ ر  ُيع   والذي ،المدرسة من التخرج مؤهل ديع

ُم؛ . العالي التعليم لاللتحاق ببرامج األساسي بالمحور الخاصة، المدارس في يعادله مَّ  الخلفية توفير بهدفكما أنه ُيص 
 األعم في العالي التعليم) ما بعد الثانوي  التعليم لمتابعة المتعلمين إلعداد التخصصات المعرفة/ فروع من عدد في العامة

 . للمؤهالت الوطني لإلطار الرابع المستوى  على نُ كَّ س  يُ و  ،دراسية سنوات ثالث المؤهل هذا مدة وتكون  ،(األغلب
 والتدريب التعليم – الصناعي التعليم قطاع في المسارات من العديد والتعليم التربية وزارة مدارس توفر ذلك، إلى باإلضافة
للمؤهالت لشهادة  الوطني اإلطار مستوى  نفس على لتسكينها مُ مَّ ُتص   والتي ،المتقدمة المهنية التلمذة وهي المهني؛

أو  – عال تعليم أو احترافية، مهنية،– ما بعد الثانوي  التعليم متابعة خيار وتوفر ،(الرابع المستوى ) التخرج من المدرسة
 نحو على الدراسة من سنتان) للخروج متوسطا مؤهال المؤهل لهذا يكون  أن ويمكن ما، مهنة في مباشرة االنخراط حتى

 يسمح ولكن ،العالي التعليم مؤهالت على للحصولبالجامعة؛  بااللتحاق يسمح ال الذي( المهنية التلمذة – نموذجي

                                                                    
انية مرحلة ثأسفرت المرحلة األولى من مشروع المعايير المهنية الوطنية عن إعداد المعايير إلى المعيار الخامس؛ غير أنه من المتوقع أن تكون هناك  12

    تشمل أقسام التعليم العالي، وقد تم وضعها هنا مع األخذ في االعتبار أنه ستكون معايير مهنية وطنية للتعليم العالي في المستقبل. 
 تعد  أولية ومرحلية. 13
 .7، المادة 2دستور مملكة البحرين، الفصل  14
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 مناهج ربط يجبفإنه ( يعادله وما) 12 شهادة الصف خالف وعلى. المهن في واالنخراط المهنية الدراسات من بمزيد
 . التقدم من خاللها وفرص ،دراستها طبيعة إلى بالنظر الوطنية المهنية بالمعايير الصناعية المدارس

  مؤهل التخرج المتقدم من المدرسةد( 

 لإلطار الخامس المستوى  على التخصصية المواد من أعلى مستوى  ليشمل المدرسة مؤهل التخرج المتقدم من ُيصمم
 مع ،العالي التعليم مؤسسات تقدمها التي األكاديمية بالبرامجلاللتحاق  متقدمةكما أنه يوفر فرصًة  للمؤهالت، الوطني
 التخصص هذا يحد /يحكم أن ويمكن. األولى األكاديمية السنة لبعض مواد المعادلة من مواد الحذف فرصةإتاحة 
 المدرسة من المتقدم التخرج مؤهل نُ كَّ وُيس  . ما بعد الثانوي  للتعليم التخصصية المسارات المتعلمين في خيارات من المبكر

 . يعادله ما أو التاسع الصف من سنوات 3وتصل مدة دراسته إلى  للمؤهالت، الوطني لإلطار الخامس المستوى  على
 

  للمؤهالت الوطني اإلطار على المؤهالت توزيع   2.2
 :للمؤهالت الوطني اإلطار على المؤهالت توزيع أدناه( 1) رقم الشكل يوضح

 

 (الخاصة االحتياجات شامال) مهني  أكاديمي المستوى 

        الدكتوراه  درجة 10

9 
  الماجستير درجة

 العالي الدبلوم

الت
مؤه

ال
 

نية
لمه

ا
 

نية
وط

ال
 

 9 مستوى  – احترافي مؤهل 

 8 مستوى  – احترافي مؤهل   البكالوريوس درجة 8

 7 مستوى  – احترافي مؤهل العالي الوطني الدبلوم  مشارك درجة 7

  6 مستوى  – مؤهل مهني  الوطني الدبلوم  الدبلوم 6

 5 مستوى  – مهني مؤهل   المتقدمة الشهادة المدرسة من المتقدم مؤهل التخرج 5

 4 مستوى  – مهني مؤهل  4 الشهادة  المدرسة من التخرج مؤهل 4

 3 مستوى  – مؤهل مهني 3 الشهادة   اإلعدادية المرحلة شهادة  3

   2 الشهادة   2 المدخل 2

   1 الشهادة   1 المدخل 1
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  للمؤهالت المعتمدة الساعات وصف  2.3
يتم مراعاة استخدام  أن يجبإذ  للمؤهالت. الوطني اإلطار على للمؤهالت ووصفها المعتمدة الساعات إطار( 1) الجدول يوضح

 مع المؤهل توافق) 5 ،3 ،2 المعايير الخصوص وجه وعلى .والمحددات الوصفية التحقق معايير متطلبات مع الوصف هذا
. (المعتمدة الساعات وعدد ،المؤهل مستوى مالءمة و ، لمؤهلا وبنية ،ومحتوى  ،تصميم مالءمةو ، التنظيمية والجهة اإلطار متطلبات

التحقق،  عملية لحكم المؤهل منساسي األوالغرض  ،التصميم في مساهمته ومدى ،المتبقية من المؤهل الوحدات ويخضع مستوى 
 .كما يتناسب االعتبار في الوحدات بين التقدم مسار أخذ مع وذلك

   15للمؤهالت المعتمدة الساعات وصف 1 الجدول

 الوضع القطاع المؤهل مسمى

 مستوى 
 اإلطار
 الوطني

 للمؤهالت

  للمؤهالت الوطني لإلطار المعتمدة الساعات

 المعتمدة الساعات وصف العامة المعتمدة الساعات

 التعليم الدكتوراه درجة
 العالي

 حاليا مرخص
 ساعة 45 على

 للواليات معتمدة
 المتحدة

 األمريكية

 على المعتمدة الساعات أغلبية ____ 10
  العاشر المستوى 

 التعليم  الماجستير درجة
 العالي

 حاليا مرخص
 ساعة 30 على

 للواليات معتمدة
 المتحدة

  األمريكية

 ساعة 120 األدنى الحد 9
  إجماال معتمدة

 مجموع من األقل على% 85
 المستوى  على المعتمدة الساعات

  أعلى أو 9

 التعليم العالي الدبلوم
 العالي

 حاليا مرخص
 ساعة 18 على

 للواليات معتمدة
 المتحدة

 األمريكية

 ساعة 72 األدنى الحد 9
  إجماال معتمدة

 مجموع من األقل على% 85
 المستوى  على المعتمدة الساعات

 أو أعلى 9

 التعليم 9 مستوى  – احترافي مؤهل
 والتدريب

 المهني

 ساعة 12 األدنى الحد 9 ---------
 إجماال معتمدة

 مجموع من األقل على% 50
 المستوى  على المعتمدة الساعات

 أعلى أو 9

                                                                    
ليها، وقد تشتمل الساعات إالمعتمدة المتبقية ضمن مساحة اإلرشادات المشار ُتمثل إرشادات عامة، وتظل المؤسسات لها حرية توزيع الساعات   15

 المعتمدة مستوى أعلى من مستوى المؤهل طالما تمت المحافظة على التقدم المناسب داخل التصميم. 
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 الوضع القطاع المؤهل مسمى

 مستوى 
 اإلطار
 الوطني

 للمؤهالت

  للمؤهالت الوطني لإلطار المعتمدة الساعات

 المعتمدة الساعات وصف العامة المعتمدة الساعات

 التعليم  البكالوريوس درجة
  العالي

 حاليا مرخص
 120 على

 معتمدة ساعة
 للواليات
 المتحدة

 األمريكية

 ساعة 480 األدنى الحد 8
  إجماال معتمدة

 مجموع من األقل على% 25
 المستوى  على المعتمدة الساعات

 أعلى أو 8
% 20 من أكثر يشمل أالَّ  يجب

 المعتمدة الساعات مجموع من
 16 5 المستوى  على

 التعليم  8 مستوى  – احترافي مؤهل
 والتدريب

  المهني

 ساعة 12 األدنى الحد 8 ---------
 إجماال معتمدة

 مجموع من األقل على% 50
 المستوى  على المعتمدة الساعات

 أعلى أو 8

 معتمدة ساعة 240 األدنى الحد 7 ---------  العالي التعليم  مشارك درجة
 إجماال

 مجموع من األقل على% 35
 7 المستوى  على المعتمدة الساعات

 أعلى أو
 من% 15 من أكثر يشملأالَّ  يجب

 على المعتمدة الساعات مجموع
 6أقل من المستوى  مستوى 

 التعليم 7 مستوى  – احترافي مؤهل
 والتدريب

  المهني

 معتمدة ساعة 12 األدنى الحد 7 ---------
 إجماال

 مجموع من األقل على% 50
 7 المستوى  على المعتمدة الساعات

  أعلى أو

 التعليم  العالي الوطني الدبلوم
 والتدريب

 المهني

 معتمدة ساعة 240 األدنى الحد 7 ---------
 إجماال

 مجموع من األقل على% 50
 7 المستوى  على المعتمدة الساعات

 أعلى أو
 

 حاليا مرخص العالي التعليم  الدبلوم
 ساعة 18 على

 للواليات معتمدة
 األمريكية المتحدة

 معتمدة ساعة 120 األدنى الحد 6
 إجماال

 مجموع من األقل على% 75
 6 المستوى  على المعتمدة الساعات

 أعلى أو

 التعليم 6 مستوى  – مهني مؤهل
 والتدريب

 المهني

 مرخص حاليا
  ساعة 60 على

 60ما يعادل  األقصى الحد 6
 المعتمدة بالساعات ساعة

) قد  للمؤهالت الوطني لإلطار
يتجاوز ذلك وفقا لمواصفات 

 الجهة التنظيمية(

 6 المستوى  على األقل على% 50
 أعلى أو
 

                                                                    
 أي وجود للساعات المعتمدة أقل من المستوى الخامس؛ )أي المستوى الرابع(، ويجب تبريره مع توفير إثبات واضح.  16
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 الوضع القطاع المؤهل مسمى

 مستوى 
 اإلطار
 الوطني

 للمؤهالت

  للمؤهالت الوطني لإلطار المعتمدة الساعات

 المعتمدة الساعات وصف العامة المعتمدة الساعات

 التعليم  الوطني المؤهل
 والتدريب

 المهني

 معتمدة ساعة 120 األدنى الحد 6 ---------
 إجماال

 مجموع من األقل على% 75
 6 المستوى  على المعتمدة الساعات

 أعلى أو

 مرخص حاليا  العام التعليم  المدرسة من المتقدم التخرج مؤهل
 سنوات 3 على
 أو 9 الصف من
  يعادله ما

5 ------------------
-------------- 

 المستوى  على أدنى بحد واحدة سنة
 أي تشملأالَّ  ويجب. الخامس
 الثالث المستوى  على معتمدة ساعات

  أقل أو

 التعليم  5 مستوى  – مهني مؤهل
 والتدريب

 المهني

 مرخص حاليا
  ساعة 60 على

 60 يعادل ما األقصى الحد 5
 المعتمدة بالساعات ساعة

) قد  للمؤهالت الوطني لإلطار
يتجاوز ذلك وفقا لمواصفات 

 الجهة التنظيمية(

 مجموع من األقل على% 50
 5 المستوى  على المعتمدة الساعات

 أعلى أو

 التعليم   متقدمة شهادة
 والتدريب

 المهني

 معتمدة ساعة 120 األدنى الحد 5 ---------
 إجماال

 مجموع من األقل على% 50
 5 المستوى  على المعتمدة الساعات

 أعلى أو

 الصف المدرسة من التخرج مؤهل
 يعادله وما 12

 مرخص حاليا العام التعليم
 سنوات 3 على
 أو 9 الصف من
 يعادله ما

 المستوى  على% 10 األقصى الحد ---------------- 4
5 

 4 المستوى  على% 80 األدنى الحد
 المستوى  على% 10 األقصى الحد

3 

 مؤهل: المدرسة بعد التخرج مؤهل
 المهنية التلمذة) الصناعي التعليم

 16(المتقدمة

 التعليم
 التعليم/العام

 والتدريب
 المهني

 مرخص حاليا
 سنوات 3 على
 أو 9 الصف من
 يعادله ما

 المستوى  على% 10 األقصى الحد ---------------- 4
5 

 4 المستوى  على% 80 األدنى الحد
 المستوى  على% 10 األقصى الحد

3 

 مؤهل: المدرسة بعد التخرج مؤهل
 التلمذة) الصناعي التعليم

 16(المهنية

 التعليم
 التعليم/العام

 والتدريب
 المهني

 مرخص حاليا
 من سنتين على

 ما أو 9 الصف
 يعادله

 4 المستوى  على% 85 األدنى الحد ----------------- 4
 المستوى  على% 15 األقصى الحد

3 

 التعليم 4 مستوى  – مهني مؤهل
 والتدريب

 المهني

حاليا مرخص 
 ساعة  60على 

 60 يعادل ما األقصى الحد 4
 المعتمدة بالساعات ساعة

)قد  للمؤهالت الوطني لإلطار
يتجاوز ذلك وفقا لمواصفات 

 الجهة التنظيمية(

 مجموع من األقل على% 50
 4 المستوى  على المعتمدة الساعات

 أعلى أو
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 الوضع القطاع المؤهل مسمى

 مستوى 
 اإلطار
 الوطني

 للمؤهالت

  للمؤهالت الوطني لإلطار المعتمدة الساعات

 المعتمدة الساعات وصف العامة المعتمدة الساعات

 التعليم 4 الشهادة
 والتدريب

 المهني

 معتمدة ساعة 120 األدنى الحد 4 ---------
 إجماال

 مجموع من األقل على% 50
 4 المستوى  على المعتمدة الساعات

  أعلى أو

 وما اإلعدادية المرحلة شهادة
 16ايعادله

 3 على حاليا  العام التعليم
  سنوات

3 ------------------
----- 

 4 المستوى  على% 5 األقصى الحد
 3 المستوى  على% 80 األدنى الحد
 المستوى  على% 15 األقصى الحد

2 

 التعليم 3 مستوى  – مهني مؤهل
 والتدريب

 المهني

 60 يعادل ما األقصى الحد 3 ---------
 المعتمدة بالساعات ساعة

)قد  للمؤهالت الوطني لإلطار
يتجاوز ذلك وفقا لمواصفات 

 الجهة التنظيمية(

 مجموع من األقل على% 50
 3 المستوى  على المعتمدة الساعات

 أعلى أو

 التعليم 3 الشهادة
 والتدريب

 المهني

 معتمدة ساعة 120 األدنى الحد 3 ---------
 إجماال

 مجموع من األقل على% 50
 3 المستوى  على المعتمدة الساعات

 أعلى أو
 

 ------------------ ------------------ 2 --------- العام التعليم 16 2 المدخل

 التعليم 2 الشهادة
 والتدريب

 المهني

 معتمدة ساعة 120 إلى 60 من 2 ---------
 إجماال

 مجموع من األقل على% 50
 2 المستوى  على المعتمدة الساعات

 أعلى أو

 ------------------ ------------------ 1 ----------  العام التعليم 16 1 المدخل

 التعليم 1 الشهادة
 والتدريب

 المهني

 معتمدة ساعة 120 إلى 60 من 1 ---------
 إجماال

 المستوى  على% 25 األقصى الحد
  الثاني
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 المحددات الوصفية لمستويات اإلطار الوطني للمؤهالت (: 2الملحق رقم )
 

 

  المحددات الوصفية لمستويات اإلطار الوطني للمؤهالت
 

مهارات حل  -المهارات  ةيالمعرفة التطبيق –المعرفة  الفهم النظري  –المعرفة  المستوى 
والمهارات المشكالت العامة 
 التحليلية

مهارات التواصل،  - المهارات
وتقنية المعلومات واالتصاالت، 

 والمهارات العددية

االستقاللية والمسئولية  –الكفاية 
 والسياق

1 

في مادة ما/  أوليةمعرفة  إظهار
 ، في:تخصص معين

 الحقائق البسيطة.بعض  •

للقيام البسيطة استخدام المهارات 
 :والمساندةالتشجيع بما يلي مع 

 ،، وبسيطةمهام يومية إتمام •
آمن ألكثر  تمييز واستخدام •

األدوات والمواد األساسية 
 .شيوًعا تحت اإلشراف

استخدام ، التشجيع والمساندةمع 
للقيام بما  ،مراحل واضحة المعالم

 يلي:
 ،اجدًّ البسيطة حل المشكالت  •
النتائج المحددة تمييز بعض  •

والمترتبة على القيام بالعمل 
 أو عدم القيام به.

للقيام البسيطة استخدام المهارات 
 :مع المساندةيلي بما 
واستجابة التصال  إنشاء •

اي هشفكتابي/    ،بسيط جدًّ
ا تنفيذ مهام  • مع بسيطة جدًّ

 ،وبياناتمعلومات 
من ضيق نطاق تفسير  •

ا البيانات  البسيطة جدًّ
 والمألوفة.

 :اإلشرافتحت العمل 
 ،السياقات اليوميةفي  •
وواضحة  منظمةفي سياقات  •

 .بدرجة كبيرة

في مادة وفهم  أوليةإظهار معرفة  2
 :فيما/ تخصص معين، 

استخدام المهارات البسيطة للقيام 
 :يلي مع المساندةبما 

مراحل استخدام ، المساندةمع 
 للقيام بما يلي: ،واضحة المعالم

للقيام بما  األوليةاستخدام المهارات 
 يلي:

:تحت اإلشرافالعمل   
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مهارات حل  -المهارات  ةيالمعرفة التطبيق –المعرفة  الفهم النظري  –المعرفة  المستوى 
والمهارات المشكالت العامة 
 التحليلية

مهارات التواصل،  - المهارات
وتقنية المعلومات واالتصاالت، 

 والمهارات العددية

االستقاللية والمسئولية  –الكفاية 
 والسياق

واألفكار بعض الحقائق  •
 البسيطة.

ومخطط لها ، مألوفةمهام  إتمام •
 ،مسبًقا

استخدام األدوات والمواد  •
بصورة آمنة الشائعة األساسية 

 .وفاعلة تحت اإلشراف

للتعامل مع  لتحديد عملية •
البسيطة  المواقف أو القضايا

 ،المألوفةو 
تمييز النتائج المحددة والمترتبة ل •

على القيام بالعمل أو عدم القيام 
 به.

واستجابة التصال كتابي  إنشاء •
  ،بسيطي هوشف

بسيطة للحصول تنفيذ مهام  •
على المعلومات ومعالجة 

 ،البيانات
من محدود تفسير نطاق  •

العددية والرسوم البيانات 
 البيانية البسيطة والمألوفة

المباشرة والمألوفة في السياقات  •
 ،والروتينية

مسبقا مخطط لها في سياقات  •
 .ومحددة

3 

 ،بالحقائق أساسية إظهار معرفة
بمادة ما/ بتخصص معين، متعلقين 
 : لما يلي

 ،الحقائق واألفكار البسيطة •
بعض العمليات و/ أو المواد  •

 .و/ أو المصطلحات األساسية

وبعض  ،استخدام المهارات البسيطة
 للقيام بما يلي:المهارات األساسية 

مهام مألوفة، ومباشرة،  إتمام •
 ،وروتينية

اختيار واستخدام األدوات والمواد 
األساسية الشائعة بصورة آمنة 

 .قليل من اإلشراف قدرٍ  معوفاعلة 

استخدام ، بعض المساندةمع 
مراحل معروفة من أساليب حل 

 للقيام بما يلي: ،المشكالت
لتعامل مع مواقف و/ أو ا •

قضايا و/ أو مشكالت 
 ،مباشرة

النتائج المترتبة على تحديد  •
أو عدم القيام  ،القيام بالعمل

 به.

للقيام البسيطة استخدام المهارات 
 بما يلي:

واستجابة التصال كتابي  إنشاء •
  ،بسيط، ولكنه تفصيليي هوشف

خصائص التطبيقات استخدام  •
للحصول على  ؛المألوفة

 ،المعلومات ومعالجة البيانات

 :إشراف قليلالعمل تحت 
المألوفة في السياقات  •

 ،والروتينية
قدًرا قلياًل من مما يتيح  •

ا من ا محدودً وقدرً  ،االستقاللية
 .المسئولية
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مهارات حل  -المهارات  ةيالمعرفة التطبيق –المعرفة  الفهم النظري  –المعرفة  المستوى 
والمهارات المشكالت العامة 
 التحليلية

مهارات التواصل،  - المهارات
وتقنية المعلومات واالتصاالت، 

 والمهارات العددية

االستقاللية والمسئولية  –الكفاية 
 والسياق

تفسير البيانات العددية  •
والرسوم البيانية والمألوفة، 

 .وغير المعقدة

4 

، وفهم متعلقين أساسيةإظهار معرفة 
 بمادة ما/ بتخصص معين، لما يلي:

 ،الحقائق واألفكار نطاق من •
العمليات و/ أو المواد و/ أو  •

 ،المصطلحات األساسية
بعض النظريات والمفاهيم  •

 الرئيسة.

للقيام األساسية استخدام المهارات 
 بما يلي:

 ،مألوفةمهام تخطيط وتنظيم  •
الربط ببعض النظريات  •

 والمفاهيم الرئيسة.
وغير مألوفة إتمام مهام مألوفة  •

العناصر غير بعض تتضمن 
 ،الروتينية

اختيار واستخدام األدوات  •
والمواد األساسية بصورة آمنة 

تحت أقل قدر من وفاعلة 
، وإدخال التعديالت اإلشراف

 عند اللزوم.

استخدام ، مساندة ضئيلةمع درجة 
للقيام بما  ،طرق حل المشكالت

 يلي:
للتعامل مع مواقف و/ أو  •

مشكالت مألوفة قضايا و/ أو 
 ،مألوفةوغير 

تقديم تعميمات واستخالص  •
في مواقف  االستنتاجات

 .محددة

للقيام األساسية استخدام المهارات 
 بما يلي:

واستجابة التصال كتابي إنتاج  •
 ،مألوف هيوشف

التطبيقات استخدام خصائص  •
للحصول على  ؛االعتيادية

المعلومات ودمجها ومعالجة 
 ،البيانات

تفسير واستخدام البيانات  •
العددية والرسوم البيانية 
الروتينية بدرجة متدنية من 

 .التعقيد

 :إشراف ضئيلالعمل تحت 
وبعض في السياقات المألوفة  •

 ،السياقات غير المألوفة
مع بعض االستقاللية  •

 وليةئوالمس
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مهارات حل  -المهارات  ةيالمعرفة التطبيق –المعرفة  الفهم النظري  –المعرفة  المستوى 
والمهارات المشكالت العامة 
 التحليلية

مهارات التواصل،  - المهارات
وتقنية المعلومات واالتصاالت، 

 والمهارات العددية

االستقاللية والمسئولية  –الكفاية 
 والسياق

5 

، وفهم متعلقين معرفة عامةإظهار 
 بمادة ما/ بتخصص معين، لما يلي:

من الحقائق نطاق واسع  •
 ،واألفكار

العمليات و/ أو المواد و/ أو  •
السمات و/ أو الممارسات و/ 

و/ أو  أو التقنيات
 ،المصطلحات

 .النظريات والمفاهيم الرئيسة •

للقيام األساسية استخدام المهارات 
 بما يلي:

تخطيط وتنظيم مهام مألوفة  •
 ،وجديدة

والمفاهيم بالنظريات الربط  •
 ،الرئيسة

روتينية وغير إتمام مهام  •
 ،روتينية

مع التكيف، حسب الحاجة،  •
العمليات و/ أو الممارسات و/ 
أو التقنيات و/ أو األدوات و/ 
أو المواد للتعامل مع مواقف و/ 
أو قضايا و/ أو مشكالت 

 .روتينية محددة
 

الحصول على ، اإلرشادمع بعض 
 المعلومات وتنظيمها واستخدامها

 للقيام بما يلي:
لتعامل مع مواقف و/ أو قضايا ا •

 محددة مشكالتو/ أو 
  ،وروتينية

 وتوقعات تقديم تعميمات •
 ،ستخالص االستنتاجاتال

في مواقف واقتراح الحلول 
 محددة.

للقيام ساسية األاستخدام المهارات 
 بما يلي:

إنتاج واستجابة التصال كتابي  •
، وغير مألوفمألوف  هيوشف

  ،بعضه تفصيلي
التطبيقات اختيار واستخدام  •

للحصول على  ؛االعتيادية
ودمجها ومعالجة  ،المعلومات

 ،البيانات
تفسير واستخدام البيانات  •

العددية والرسوم البيانية 
التي وغير الروتينية  ،الروتينية

 .بعض التعقيدتحتوي على 

 :اإلرشادبعض العمل مع 
وغير في السياقات المألوفة  •

 ،المألوفة
الروتينية وغير  المهاملتنفيذ  •

 ،الروتينية
ولية ئاستقاللية وتحم ل مسمع  •

طبيعة المخرجات التعليمية 
 .وجودتها

، وفهم تفصيليةإظهار معرفة  6
متعلقين بمادة ما/ بتخصص معين، 

وبعض استخدام المهارات األساسية 
 للقيام بما يلي: المهارات المتقدمة

استخدام وتنظيم المعلومات للقيام 
 بما يلي:

وبعض استخدام المهارات األساسية 
 للقيام بما يلي: المهارات المتقدمة

 العمل:
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مهارات حل  -المهارات  ةيالمعرفة التطبيق –المعرفة  الفهم النظري  –المعرفة  المستوى 
والمهارات المشكالت العامة 
 التحليلية

مهارات التواصل،  - المهارات
وتقنية المعلومات واالتصاالت، 

 والمهارات العددية

االستقاللية والمسئولية  –الكفاية 
 والسياق

تكون متضمنة في النظريات 
والمفاهيم والمبادئ الرئيسة وتشمل 

 ما يلي:
 ،الحقائق واألفكار •
المواد و/ أو العمليات و/ أو  •

السمات و/ أو التقنيات و/ أو 
 ،المصطلحات

الطبيعة المتغيرة للمعرفة  •
المرتبطة بمادة ما/ تخصص 

 ،معين
الفرق بين التفسيرات المستندة  •

أو البحث وغيرها  /إلى أدلة و
 .من التفسيرات

تخطيط وتنظيم مهام مألوفة  •
البعض منها في وجديدة، 

 ،مستوى متقدم
الربط بالنظريات والمفاهيم  •

 ،الرئيسة
إتمام مهام روتينية وغير  •

وبعض المهام التي روتينية 
 ،تكون في مستوى متقدم

مع التكيف، حسب الحاجة،  •
العمليات و/ أو الممارسات و/ 
أو التقنيات و/ أو األدوات و/ 
أو المواد للتعامل مع مواقف و/ 
أو قضايا و/ أو مشكالت 

وبعضها غير روتينية محددة 
 .محدد

التعامل مع مواقف وقضايا  •
وبعضها غير ومشكالت محددة 

 ،محدد
والمعلومات تقديم وتقييم الحجج  •

 .واألفكار
 

التواصل بصورة واضحة  •
اومنظمة ج لنقل المعلومات  دًّ

 ،واألفكار المعقدة
اختيار واستخدام التطبيقات  •

للحصول على  ؛االعتيادية
ودمجها المتنوعة المعلومات 

 ،ومعالجة البيانات
البيانات العددية والرسوم دمج  •

لقياس مدى التقدم بناًء  ؛البيانية
 .على األهداف

في السياقات المألوفة وغير  •
 المألوفة.

مجاالت العمل المحددة و/ في  •
 ،أو تطبيقات للموارد

ولية ئمع استقاللية وتحم ل مس  •
طبيعة المخرجات التعليمية 

 ،وجودتها
في تحديد وتحقيق  وليةئالمسمع  •

 .المخرجات الفردية
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مهارات حل  -المهارات  ةيالمعرفة التطبيق –المعرفة  الفهم النظري  –المعرفة  المستوى 
والمهارات المشكالت العامة 
 التحليلية

مهارات التواصل،  - المهارات
وتقنية المعلومات واالتصاالت، 

 والمهارات العددية

االستقاللية والمسئولية  –الكفاية 
 والسياق

7 

وفهم متقدمة إظهار معرفة  ▪
متعلقين بمادة ما/ بتخصص 

 معين، لما يلي:
العمليات و/ أو المواد و/ أو  •

 أوو/  التقنياتالسمات و/ أو 
 و/ أو المصطلحاتاألعراف 

النظريات والمبادئ والمفاهيم  •
 ،الجوهرية

التخصصات والمجال  •
 ،والخصائص المميزة

المعاصرة بعض القضايا  •
 ،المهمة

لما  وفهمعامة معرفة إظهار  ▪
  يلي: 

طرق البحث العلمي و/ بعض  •
 أو أساليب التقصي األخرى.

المتقدمة وبعض استخدام المهارات 
للقيام بما المهارات المتخصصة 

 يلي:
 .المتقدمةتخطيط وتنظيم المهام  •
الربط بالنظريات والمفاهيم  •

 ،الجوهرية
مع التكيف، حسب الحاجة،  •

العمليات و/ أو الممارسات و/ 
أو التقنيات و/ أو األدوات و/ 
أو المواد للتعامل مع مواقف و/ 
أو قضايا و/ أو مشكالت 

 ،وغير محددةمحددة 
أو تقصي  ،إجراء بحوث علمية •

المواقف و/ أو القضايا و/ أو 
 المشكالت المتقدمة.

للقيام  نطاق من األساليباستخدام 
 بما يلي:

تحليل وتقييم و/ أو تركيب  •
المعلومات والمفاهيم التي تقع 

في مادة ما/ ضمن فهم مشترك 
 ،تخصص معين

 ،إجراء تقييم ناقد لألدلة •
 .صياغة حلول مستندة إلى أدلة •

للقيام المتقدمة استخدام المهارات 
 بما يلي:

التواصل بصورة واضحة  •
لنقل المعلومات  ؛اومنظمة جدًّ 

وتكييف  ،واألفكار المعقدة
الرسالة حسب متطلبات 

 ،الجمهور المستهدف ومستواه 
اختيار واستخدام التطبيقات  •

وبعض التطبيقات االعتيادية، 
للحصول على  ؛المتخصصة

المعلومات متنوعة ودمجها 
 ،ومعالجة البيانات

البيانات العددية  وتقييمتفسير  •
لقياس مدى  ؛والرسوم البيانية

 التقدم بناًء على األهداف.

 :بمستوى متقدمالعمل 
 ،تغيرةالمالسياقات في  •
في مجاالت العمل المحددة  •

 ،المحددة وغير
ولية تجاه ئسالممع تحم ل بعض  •

 ،أعمال اآلخرين
في تحديد وتحقيق  وليةئالمسمع  •

المخرجات الفردية و/ أو 
 .الجماعية
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مهارات حل  -المهارات  ةيالمعرفة التطبيق –المعرفة  الفهم النظري  –المعرفة  المستوى 
والمهارات المشكالت العامة 
 التحليلية

مهارات التواصل،  - المهارات
وتقنية المعلومات واالتصاالت، 

 والمهارات العددية

االستقاللية والمسئولية  –الكفاية 
 والسياق

8 

وفهم ناقدة إظهار معرفة  ▪
متعلقين بمادة ما/ بتخصص 

 :فيمعين، 
العمليات و/ أو المواد و/ أو  •

و/ أو  التقنياتالسمات و/ أو 
 األعراف و/ أو المصطلحات

والمبادئ بعض النظريات  •
  ،المتخصصةوالمفاهيم 

 ،القضايا المعاصرة المهمة •
والتي تدمج النظريات والمبادئ  •

 والمفاهيم الجوهرية.
وفهم تفصيلية معرفة إظهار  ▪

  :في
 في مادة/تخصص أو أكثر  •

 ،معينتخصص 
طرق البحث العلمي و/ أو  •

 .أساليب التقصي المعمول بها

المتخصصة استخدام المهارات 
 للقيام بما يلي:

التعامل مع المواقف المتقدمة  •
وبعض المواقف المعقدة و/ أو 
المشكالت التي تتضمن على 
عنصر من المتغيرات غير 

 ،المتوقعة
النظريات بعض بالربط والتكيف  •

 .المتخصصةوالمفاهيم 
تطبيق طرق وأساليب البحث  •

 ،العلمي أو التقصي االعتيادية
محددة  روعاتتخطيط وتنفيذ مش •

في مجال التطوير والبحث 
العلمي والتقصي في مواقف و/ 
أو قضايا و/ أو مشكالت ذات 

 ،المستوى االحترافي

األساليب للقيام استخدام نطاق من 
 بما يلي:

و/ أو النقدي إجراء التحليل  •
التقييم و/ أو تركيب المعلومات 
والمفاهيم والمهارات والممارسات 
في مادة ما/ تخصص معين 
لتحديد وتعريف المواقف و/ أو 

 ،القضايا و/ أو المشكالت
إظهار البصيرة والتفسير  •

واالبتكار واإلبداع في المواقف 
أو المشكالت  و/ أو القضايا و/

 ،المعقدة
تحديد وتطبيق الحلول ذات  •

 ،العالقة
إصدار أحكام مطلعة في مواقف  •

تكون فيها البيانات/ المعلومات 
 .محدودة ومن مصادر متعددة

 المتخصصةاستخدام المهارات 
 للقيام بما يلي:

مع األقران والزمالء التواصل  •
 ،األعلى درجًة والمتخصصين

عروض رسمية حول تقديم  •
موضوعات متخصصة، مع 

لتالئم  ؛تكييف الفكرة الرئيسة
 ،الجمهور

اختيار واستخدام التطبيقات  •
 ،والمتخصصةاالعتيادية 

تحديد التعديالت والتحسينات  •
الالزمة للتطبيقات حسب 

 ،الحاجة
تفسير وتقييم البيانات العددية  •

لتحديد  ؛والرسوم البيانية
 األهداف وقياس التقدم.

 :اختصاصيبمستوى العمل 
وغير متغيرة الفي السياقات  •

 ،ءبعض الشي المتوقعة
مجاالت العمل بعض في  •

 ،المعقدة
ولية تجاه أعمال ئمع تحم ل مس •

 ،اآلخرين بشكٍل كبير
 روعاتقيادة مجموعات ومش •

ولية صناعة ئمتعددة مع مس
 .القرارات ذات العالقة
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مهارات حل  -المهارات  ةيالمعرفة التطبيق –المعرفة  الفهم النظري  –المعرفة  المستوى 
والمهارات المشكالت العامة 
 التحليلية

مهارات التواصل،  - المهارات
وتقنية المعلومات واالتصاالت، 

 والمهارات العددية

االستقاللية والمسئولية  –الكفاية 
 والسياق

إظهار إبداع في تطبيق المعرفة  •
 و/ أو الفهم و/ أو الممارسات.

9 

إظهار معرفة ناقدة وفهم  ▪
متعلقين بمادة ما/ بتخصص 

 لما يلي: معين،
العمليات و/ أو المواد و/ أو  •

و/ أو  التقنياتالسمات و/ أو 
 األعراف و/ أو المصطلحات

النظريات والمبادئ والمفاهيم  •
 ،المتخصصة

 القضايا المعاصرة المهمة •
بمادة ما/ بتخصص المتعلقة 

 ، معين
والتي تدمج النظريات والمبادئ  •

والمفاهيم الجوهرية المتعلقة 
 بالتخصص.

، التي االحترافيةاستخدام المهارات 
في المتقدمة التطورات تستند إلى 

للقيام بما مادة ما/ تخصص معين، 
 يلي:
التعامل مع مواقف و/ أو  •

القضايا و/ أو المشكالت 
 ،المعقدة وغير المتوقعة

النظريات ب الربط والتكيف •
 ،المتخصصةوالمفاهيم 

تطبيق طرق وأساليب البحث  •
العلمي و/ أو التقصي 

 ،والمتخصصةاالعتيادية 
كبيرة  روعاتمشتخطيط وتنفيذ  •

أو البحث  في مجال التطوير
أو التقصي في مواقف العلمي 

األساليب للقيام مزيج من استخدام 
 بما يلي:

التحليل النقدي و/ أو التقييم و/  •
توسع أو تركيب المعلومات التي 

في المعرفة والمفاهيم الحالية 
 خصص معين.مادة ما/ ت

ر  • وتعريف تحديد وتصو 
 ،المشكالت الجديدة والمجردة

من مستوى احترافي  إظهار •
واألبداع البصيرة والتفسير 

في المواقف و/ أو واالبتكار 
القضايا و/ أو المشكالت 

 المعقدة
 ؛إعداد إجابات أصيلة ومبتكرة •

للتعامل مع المواقف و/ أو 

للقيام االحترافية استخدام المهارات 
 بما يلي:

اختيار طريقة مناسبة للتواصل  •
نطاق من الجماهير من مع 

مستويات متفاوتة من المعرفة/ 
 ،الخبرة

التواصل مع األقران والزمالء  •
 والمتخصصين.األعلى درجًة 

امتالك معرفة عميقة  •
لتعزيز  ؛بالتطبيقات المناسبة

 ،العمل وتحسينه
تحديد التعديالت والتحسينات  •

لزيادة  ؛الالزمة للتطبيقات
 ،فاعليتها

 :بمستوى احترافيالعمل 
 تكون عادةً في سياقات متغيرة  •

وغير  ،وغير متوقعة ،معقدة
 ،محددة بوضوح

تجاه  المتمكنة وليةئمسمع ال •
 ،األفراد والمجموعاتأعمال 

المبادرة وقيادة األنشطة/  •
 ،األعمال /روعاتالمش

رات اتخاذ القرا فيأخذ دور  •
 .ستراتيجيةاإل
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مهارات حل  -المهارات  ةيالمعرفة التطبيق –المعرفة  الفهم النظري  –المعرفة  المستوى 
والمهارات المشكالت العامة 
 التحليلية

مهارات التواصل،  - المهارات
وتقنية المعلومات واالتصاالت، 

 والمهارات العددية

االستقاللية والمسئولية  –الكفاية 
 والسياق

شاملة تفصيلية معرفة  إظهار ▪
 :وفهم في

 تخصص أو أكثر في مادة/ •
 تستندوالتي  ،تخصص معين

في  التطورات المتقدمةإلى 
 ، المجال

لطرق البحث العلمي و/ أو  •
أساليب التقصي 

 المعمول بها.المتخصصة 

و/ أو قضايا و/ أو  جديدة
 مشكالت.

ابتكار إظهار وفهم إبداع و/ أو  •
في تطبيق المعرفة و/ أو 

 الممارسات.

القضايا و/ أو المشكالت 
 المعقدة.

إصدار أحكام مسببة في مواقف 
تكون فيها البيانات/ المعلومات 

 .و/ أو غير منسجمةمحدودة 

إجراء تقييم نقدي لمجموعة  •
متنوعة من البيانات العددية 

 .والرسوم البيانية

10 

إظهار معرفة ناقدة تفصيلية  ▪
 بالعلوم المتقدمةوفهم متعلقين 

معين، لما مادة ما/ تخصص ل
 يلي:

العمليات و/ أو المواد و/ أو  •
و/ أو  التقنياتالسمات و/ أو 

 األعراف و/ أو المصطلحات

من  لٍ بمستوى عااستخدام المهارات 
التي تستند إلى ، التخصص
مادة ما/ في المتقدمة التطورات 

 تخصص معين، للقيام بما يلي:
الجديدة التعامل مع المواقف  •

وغير المألوفة و/ أو القضايا 
 ،و/ أو المشكالت المعقدة

 وغير متوقعة.

واستخدام مزيج من عدة ارتجال 
 للقيام بما يلي: ؛أساليب

التحليل النقدي و/ أو التقييم و/  •
أو تركيب أفكار ومعلومات 

ا معقدة لتطوير إجابات  جدًّ
ومبتكرة للمشكالت  ،أصلية

 والقضايا. 

من المهارات نطاق واسع استخدام 
 للقيام بما يلي: ؛االحترافية

التواصل بمستوى مالئم مع  •
وتكييف  ،نطاق من الجماهير

االتصال حسب السياق 
 ،والهدف

 :بمستوى الخبراء العمل
في سياقات مختلفة تكون عادًة  •

وغير  ،وغير متوقعة ،معقدة
 ،محددة بوضوح

ولية ئمع تحم ل شخصي للمس •
 ،تجاه أعمال األفراد

 ،روعاتوالمش ،توالمجموعا
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مهارات حل  -المهارات  ةيالمعرفة التطبيق –المعرفة  الفهم النظري  –المعرفة  المستوى 
والمهارات المشكالت العامة 
 التحليلية

مهارات التواصل،  - المهارات
وتقنية المعلومات واالتصاالت، 

 والمهارات العددية

االستقاللية والمسئولية  –الكفاية 
 والسياق

النظريات المبادئ الرائدة و   •
والمبادئ والمفاهيم 

 .المتخصصة
 ،شاملةتفصيلية معرفة  إظهار ▪

وفي كثير من األحيان رائدة 
  :وفهم

 في تخصص أو أكثر في مادة/ •
تم إنشاؤه من  معين، تخصص

 البحث العلمي خالل 
و/ أو أساليب  الشخصي

والتي قد  ،التقصي المعمول بها
في  مهمتسهم بشكل 

 .الحاليةالممارسات والمعرفة 
 

تطبيق طرق وأساليب البحث  •
العلمي و/ أو التقصي 

 االعتيادية والمتخصصة.
المبادئ  معالربط والتكيف  •

والمفاهيم  ،نظرياتالو  ،الرائدة
  ،التخصصية

 روعاتتخطيط وتنفيذ مش •
أو  ،ضخمة في مجال التطوير

البحث العلمي أو التقصي في 
مواقف و/ أو قضايا و/ أو 

 ،ورائدة جديدةمشكالت 
في ابتكار إظهار إبداع و/ أو  •

تطوير وتطبيق المعرفة و/ أو 
الفهم و/ أو الممارسات 

 الجديدة.

التعامل مع مواقف و/ أو قضايا  •
ا و/ أو مشكالت  و/ معقدة جدًّ

 .جديدةأو 
واقف المإصدار أحكام مسببة في 

 التي تكون فيها البيانات/
ا المعلومات  و/ أو غير محدودة جدًّ

 متطابقة.

مع و  ،التواصل مع األقران •
اآلخرين بخصوص نتائج 

 ،البحوث واالبتكار
 ،المشاركة في الحوار النقدي •
 ؛نطاق من التطبيقاتاستخدام  •

 ،لتعزيز العمل وتحسينه
للبيانات إجراء تقييم نقدي  •

 .العددية والرسوم البيانية

 /روعاتاألنشطة/ المشابتكار  •
 ،األعمال المعقدة وقيادتها

 .ستراتيجيةإاتخاذ قرارات  •

 


