
Certification of Individuals based on International Quality Standards 
 تطبیق معاییر الجودة العالمیة في اعتماد االفراد والمصادقة على كفاءاتهم

  

  :اعداد
  االستاذ حیدر حجة

  االستاذ وسام شمروخ

 :مقدمـة
 اإلنتاجیة رفع رأسها وعلى ألهدافها المؤسسة تحقیق ألن هذا المؤسسة ، موارد بین من مورد أهم مؤخرا البشري العنصر أصبح

 المؤسسة إدارة من یتطلب الغایة هذه ولبلوغ. بها العاملین األفراد أداء وتحسین إنتاجیة برفع كبیر بشكل مرتبط أدائها وتحسین

 القیام یستدعي ما ،البشري لإلبداع المالئمین والجو المناخ خلق لكوكذ األفراد ومواهب ومهارات قدرات تنمیة على العمل

اعتمادهم والمصادقة على  أهمها العوامل من مجموعة بتوفیر العملیة هذه وتدعیم ،وثقافتهم مهاراتهمقدراتهم و  في بالتغییر

 واالتصال السلیمة والعالقات الفعالة اإلداریة القیادةو  ،الجیدة اإلداریة السیاساتو  ،المناسبة الحوافز هذا باإلضافة الي كفاءاتهم،

دارة االیزو معاییر ضمن اعتماد االفراد بها یحظى التي ان المكانة .االتجاهین في  أسلوبان الشاملة باعتبارهما الجودة وإ

 من تطبیقها شاع التي األسالیب من أنهما كما المؤسسة وتحسینها، مخرجات في الجودة ضمان إلى یهدفان إداریان ومنهجان

  .األخیرة السنوات في المؤسسات قبل

 المطابقة وشھادات االعتماد
 صلة ذي ثالث طرف ِقَبل من إقرار بأنه ISO/IEC 17000 الدولیة القیاسیة للمواصفة وفقاً  (Accreditation)االعتماد یعّرف

  .محّددة مطابقة تقییم بمهام للقیام ُكُفَؤة الهیئة هذه أن رسمیاً  فیه مبینٌ  مطابقة ، تقییمِ  بهیئة

 عملیات أو بمنتجات صلة ذي ثالث طرف قبل من إقرار بأنه نفسها للمواصفة وفقاً  (Certification) الشهادات منحُ  ُیعّرف كما

 .أفراد أو أنظمة أو

 معینة ، متطلبات أنّ  من بالتوثُّق ُمداورًة ، أو مباشرةً  یعنى ، نشاط فهو (Conformity assessment) المطابقة تقییم أما

 .تحقیقها تم قد فرد، أو نظام أو عملیة أو بمنتج صلة ذات

 شیئین یعنیان ألنهما خاطئًا ، أمراً  یعدّ  تبادلیاً  استعماالً  المطابقة شهادة على الحصول/ ومنح االعتماد مصطلحي استعمال إن

باستثناء  المطابقة ، تقییم مكونات جمیع على ینطبق الشهادات منح نشاط إن القول بسیطة بكلمات ویمكن. تماماً  مختلفین

   .االعتماد علیها ینطبق التي نفسها المطابقة تقییم هیئات

  :(Certification bodies)المطابقة لشھادات المانحة الھیئات
  : اساسیة مجموعات ثالث إلىوفق المعاییر الدولیة  شهاداتال منحتصنف عملیة 



 :(Management systems certification bodies) اإلدارة ألنظمة المطابقة لشهادات المانحة الهیئات .1

 ، محّددة متطلبات تحقق المعینة األنظمة أن توّضح شهاداتٍ  ، لألنظمة المطابقة لشهادات المانحة الهیئات تمنح

 القیاسیة المواصفة في أو ، ISO 9001:2008 الجودة إدارة بأنظمة الخاصة القیاسیة المواصفة في الواردة كتلك

 وا ، )ISO 22000( الغذاء بسالمة الخاصةالموصفة  في أو ، .ISO 14001:2006 البیئیة اإلدارة بأنظمة الخاصة

  .ذلك وغیر) ISO/IEC 27001( المعلومات أمن

 ُیعَترف َثم ومن ، ُتعتَمد لكي محّددة متطلبات تحقق أن یجب التي الهیئات هذه من المئات الیوم العالم في وتوجد

 عن بدیالً  2006 عام صدرت التي ،ISO 17021 القیاسیة المواصفة حددتها المتطلبات هذه. تمنحها التي بالشهادات

   .ISO/IEC Guide 66:1996 و ISO/IEC Guide 62:1996  المواصفات

 :(Product certification bodies) للمنتجات المطابقة لشهادات المانحة الهیئات .2

 في جداً  قدیم بها، الخاصة المواصفات لمتطلبات تحقیقها على بناءً  دماتوالخ للمنتجات المطابقة شهادات منح إن

 تزال وال ، البلدان من كثیر في أیامنا في االنتشار واسعة المنح هذا وأنظمة ،)الصناعیة الثورة أیام إلى یعود( العالم

 حركة حریة من تحد عوائق نشوء إلى یؤدي مما ، المطلوبة المطابقة شهادات في البلدان بین اختالفات هنالك

 في وطنیة والخدمات للمنتجات القیاسیة المواصفات كون عن الناجمة تلك إلى وتضاف ، الحدود عبر المنتجات

 .المختلفة البلدان في مختلفة متطلبات وذات معظمها

 ، والخدمات للمنتجات القیاسیة المواصفات لتوحید المحاوالت بعض عامًا، عشرین من أكثر قبل بدأت، قد فإنه لذا

 والتمكن األسواق، في المنتج وضع زمن وتقصیر الدولیة، التجارة تسهیل بهدف علیها، المبنیة المطابقة تقییم وأنظمة

  .وغیرها والمواد اإلنتاج طرائق في التقنیة التطورات مواكبة من

 المنظمة تتعاون حیث والدولیة، األوربیة القیاسیة المواصفات عدد في جداً  سریع نمو إلى المذكورة المحاوالت أدت وقد

 المحاوالت هذه أدت كما. لها األمثل اإلنتاج ِلتحقیق للمواصفات األوربیة الهیئات مع وتنسق ،ISO للتقییس الدولیة

 یجري التي المعاییر تحدِّد التي ،ISO/IEC Guide 65:1996 اإلرشادیة الدولیة القیاسیة المواصفة ظهور إلى

 تصدر التي بالشهادات ُیعَترف لكي ،)عملها قواعد أي( للمنتجات المطابقة لشهادات المانحة الهیئات اعتماد جبهابمو 

  .عنها

 :(Personnel certification bodies) )العاملین تأهیل( لألفراد  المطابقة لشهادات المانحة الهیئات .3

 بمجال العالقة ذات والمهارات المثبتة والمعرفة والخبرة والتدریب التأهیل بتقییم لألفراد الكفاءة شهادات منح هیئات تقوم

  .المجال هذا ضمن الكفاءة شهادات منح بهدف محّدد

 عملیات تدیر التي الهیئات بعمل العالقة ذات المتطلبات من متجانسة مجموعة ISO/IEC 17024 المواصفة تقدم

 Certification) الشهادات منح برامج بتطویر الخاصة اإلجراءات ذلك في ویدخل ، لألفراد الكفاءة شهادات منح

Scheme)، والدولي الوطني المستویین على الشهادات قبول تسهیل بهدف وذلك ، علیها والمحافظة. 

 لها ومخطط ، واضحة هیكلیة ذات تقییم عملیات تنفیذ على الهیئات هذه مثل لمساعدة مصممة المذكورة المواصفة إن

  .العمل في الحیادیة ضمان بهدف ، األفراد ولتصنیف ، للكفاءة موضوعیة معاییر مستخدمة ، جیداً 

  



  ؟ ISO / IEC 17024لماذا تم اصدار المعیار الدولي 
 في لألفراد الكفاءة شهادات منح برامج من اآلالف العالم في یوجد كان ،2006  عام ISO/IEC 17024 المواصفة ظهور قبل

 في العاملین إلى المالي، والتخطیط الصحیة الخدمات ُأُطر من ، الخدمي القطاع في خاص وبوجهٍ  ، الصناعة قطاعات جمیع

  .المهنیة مقدراتهم إلظهار وسیلةً  ُتستخدم وكانت الالإتالفیة، واالختبارات السالمة مجال

لمنح  نظام موحد وجود عدمو  .والعالمیة الوطنیة االقتصادیات في" المنتجات" ها على تجارةفوقوت" الخدمات"ومع تطور تجارة 

 الوطني نظام إلنشاءو  .اتشهادال واعتماد لهیئات منح شرعیة لضمان آلیة وجود ولضرورة" لتأهیل العاملین"الشهادات لألفراد 

 منواألمن  والصحة السالمةالمحافظة على  مجاالت في خاصة خدمات لتقدیمالحاجة و . المتبادل بالشهادات لالعتراف دوليو 

كان ال بد من اصدار هذا  آخر إلى بلد من العمالة المؤهلة تنقل تسهیلفي وللمساهمة . موثوقة بكفاءةیتمتعون  افراد خالل

  .المعیار

   ISO / IEC 17024 الدولي المعیار فوائد تطبیق
 ISO / IEC 17024 المعیار الدوليتطبیق التي یمكن ان یجنیها االفراد وكذلك المجتمعات من خالل فوائد من ال هنالك العدید

  :نذكر منها 

 .ضمان صحة وكفاءة وموثوقیة االفراد في اداء اعمالهم وتحت سقف محدد للجودة) 1

 .التحسین المستمر فیهااتباع نهج وعلى والكفاءة ضمان االستمرار في الكفاءة والعمل على رفع القدرة ) 2

 .وعلى التطور التكنولوجي في مجال االختصاصضمان متابعة التطویر الحاصل على المهنة ) 3

 .ضمان ان یكون التقییم قد تم بشكل مهني وموضوعي) 4

  . ضمان ایجاد قوى عاملة مؤهلة مما یساهم في ایجاد اعمال جدیدة لتساهم في تطویر االقتصاد الوطني) 5

  .تحسین نوعیة القوى العاملة ورفع كفاءتها) 6

  .خل الوطن وخارجهالتنقل للعاملین داتسهیل  )7

  . ایجاد ممر ومسار وظیفي للتطور وللتحرك لألعلى في سوق العمل )8

   الدولي المعیار متطلبات

ISO / IEC 17024 Conformity assessment — General requirements for 
bodies operating certification of persons  

  لألفراد المطابقة لشھادات المانحة الھیئات  4.1
دارتها الشهادات إصدارب الخاصة واإلجراءات السیاسات  وتكون ، المرشحین جمیع بین ومنصفة عادلة تكون أن یجب ، وإ

 أو تعرقل قد إجراءات استخدام عدم شهادةمنح ال هیئة على یتعین. القانونیة والمتطلبات بها المعمول األنظمة جمیعل مطابقة

 هیئةعلى   یجبكما و . الدولي المعیار هذا في علیه نص ما باستثناء ،على الشهادة  والمرشحین المتقدمین حصول دون تحول



على  یجبوكذلك . الشهادة سحب أو ووقف وتجدید والمحافظة على بمنح الخاصة واإلجراءات السیاسات تحدید الشهادات منح

  .الممنوحة الشهادات مجال قرار واتخاذ التقییممتطلبات و منح الشهادة  متطلبات تحدید الشهادات منح هیئة

  ظیمي نالت الھیكل 4.2
 منح هیئةعلى فیجب . ونزاهتها وحیادیتها كفاءتها وفي المعنیة لألطراف الثقة بطریقة تمنح الشهادات منح هیئة یجب ان تنظم 

 ، لها بالمتقدمین یتعلق فیما ومحایدة مستقلةوان تكون . قانوني  كیان من جزء أو قانوني كیان لهاكون ی انالشهادات 

تنفیذ عملیاتها  لضمان الممكنة الخطوات جمیع وتتخذ ، وعمالئهم مستخدمیهم ذلك في بما ،المعتمدین  واألشخاص والمرشحین

 الترخیص وسحب ، تعلیق أو ،مجال  وتقلیص وتوسیع وتجدید المحافظةو  بمنح المتعلقة قراراتها عن مسؤولةوان تكون .  بنزاهة

  :عن الشاملة المسؤولیة تتحمل التي)] األشخاص( الشخص أو )المجموعات(مجموعة[ إدارة تحدیدوان . 

  الصلة ذات األخرى والوثائق الكفاءة معاییرو  تابعتهاوم الشهادات منحو  تقییم) 1

   الشهادات منح هیئة من بتشغیل المتعلقة السیاسات صیاغة) 2

  منح الشهادة قرارات) 3

جراءاتها سیاساتها تنفیذ) 4   وإ

   الشهادات منح لهیئة المالیة الموارد) 5

   محددة بأنشطة للقیام أفراد أو لجان أي إلى الصالحیات تفویض) 6

 نظام وصیانة تطویر عن مسؤولةتكون  لجنة تعیینبوان تقوم  .النزاهة یكفل موثق هیكل الشهادات منح هیئةیجب ان یكون ل

 مصالح تمثل ومنصفة عادلة بطریقة اللجنة تنشا ویجب. فیها النظر یجري التي الشهادات أنواع من نوع لكل الشهادات منح

  :یكون لدیهاان و  . خاصة مصلحة غلبة أي دون من ، كبیر بشكل المعنیة األطراف جمیع

  بها المرتبطة اللتزاماتا وتغطیة الشهادات منح نظام لتشغیل الالزمة المالیة الموارد) 1

جراءاتو  سیاسات) 2    األنشطة من وغیرها ألشخاصل اتشهادعملیة منح ال بین تمیز التي إ

  عملها ونزاهة سریة تمس ال بها المتصلة الهیئات أنشطة أن ضمان) 3

بشكل كامل عن عملیات  مستقلة تدریبیثبت ان عملیة ال لم ما ، تدریب عملیات میتقد عدم الشهادات منح هیئةیجب على  

یجب على و . وضمان عدم وجود تضارب في المصالح الهیئة ونزاهة بسریة المساس عدم ضمانوذلك ل الشهادات ومنح لتقییما

 من والشكاوى الطعون تلقى أجل من) السلوك لقواعد مدونة المثال سبیل على( واإلجراءات السیاسات تحدید الشهادات منح هیئة

تحدید و  الشهادات إصدار عملیة حول األطراف من وغیرها ، العمل وأصحاب المعتمدین واألشخاص والمرشحین المتقدمین

  .واإلجراءات السیاسات هذهتنفیذ  على ان یتم ضمان استقاللیة وحیادیة. المعاییر

 الشھادات منح )برنامج(نظام والمحافظة على تطویر 4.3 
 قبل المرشحین ومراجعتها وتطویرها من كفاءة لتقییم ستستخدم التي واآللیات األسالیب تحدد منح الشهادات هیئة على یجب

عالم .وضع البرامج  لجنة والرجوع الى المعاییر الدولیة عند اعداد برامج منح  .ذوي العالقة عند تعدیل او تطویر اى برنامج وإ

 . الشهادات



ان تكون  یجبو . مبررمن الشروط غیر ال غیرها أو مالیة شروط أساس علىمتطلبات منح الشهادات  قتصرت أن یجوز ال

 . وموثوقة عادلةمناسبة و  لمرشحینل لفحصوا تقییمعملیات ال

   نظام اإلدارة 4.4
 وتضمن ، الدولي المعیار هذا متطلبات جمیع یغطي ، موثق إدارة نظام ان تنشأ وتشغیل الشهادات منح على هیئة یجب

 ،للنظام  المستمر لتحسینومتابعة التطویر ا ةیاإلدار  مراجعةالو  الداخلیة التدقیقوتنفیذ عملیات . المتطلبات لهذه الفعال التطبیق

 .والوقائیة التصحیحیة اإلجراءاتتنفیذ و 

  الفرعي التعاقد 4.5
 المصالح ، تضارب ومنع السریة خارجي موثقة وتضمن المحافظة على شخص أو مع هیئة یجب ان تكون عملیة التعاقد 

 .الموثقة لإلجراءات أداء المتعهدین وفقا ومراقبة تقییم ، واجراء عملیةبأسماء وأعمال المتعهدین  قائمة ویجب حفظ

   السجالت 4.6
منح  عملیة ودلیل على إثبات تقدم السجالتهذه  ، المالئمة تالسجاللحفظ  نظام على الحفاظ الشهادات منح هیئةعلى  یجب

 والحفاظ ، منحب المتعلقة الوثائق من وغیرها تابعةالم وأنشطة ، التقییم وتقاریر نماذج بتطبیق یتعلق فیما وخاصة ، الشهادات

 . الترخیص سحب أو ووقف ،مجال الشهادة  وتقلیص وتوسیع تجدید ، على

   السریة 4.7
 التي تم المعلومات جمیع سریة على تحافظ أن ، القانونیة الناحیة من للتنفیذ قابلة التزامات خالل من الشهادات،منح  هیئة تقوم

 یتصرفون الذین األفراد أو الخارجیة والهیئات الهیئة ، داخل والعاملین ان واألفراداللج أعضاء جمیع یشمل بما علیها الحصول

المطلوبة او ان  موافقةال على الحصول دون له مصرح غیر طرفاى  إلى عن المعلومات الكشف یتم وان ال. عنها بالنیابة

 .النظام والقانون یسمح بذلك

   األمن 4.8
من قبل المتعهدین  أو الشهادات ، منح هیئة قبل من آمنة بیئة في الصلة ذات والتقییمات والوثائق االمتحانات جمیع تحفظ

 .فترة الحفظ المحددة طوال المعلومات هذه سریة وذلك لحمایة

   العاملین في ھیئة منح الشھادات او المتعاقدین معھا  متطلبات 5
ملین اوخاصة للع للمتعاقدین معها أوللعاملین بها المطلوبة  الكفاءةو  الوظیفیة متطلباتال تحدید یجب على هیئة منح الشهادات

 المتعلقة تلك فیها بما ، الشهادات منح هیئة تحددها التي للقواعد االمتثالب أنفسهم یلزمواعلیهم ان  نكما ا  عملیات التقییم في

تسجیالت  على الحفاظكما على الهیئة .  وغیرها التجاریة المصالح من باالستقالل المتعلقة وتلك السریةبالمحافظة على 



 الكفاءة أساس على الممتحنین متطلباتوتحقیق . ومهارات وخبرات وتدریب وتقییم اداء  مؤهالتمن  الصلة ذات العاملین

 .الصلة ذات والوثائق لمعاییرل بقةاالمطو 

   عملیة منح الشھادة 6

  الطلب 6.1 
مرفقا مع الطلب یبین الیة منح الشهادة ومتطلباتها وااللتزامات المالیة  مفصال وصفا تقدیم الشهادات منح على هیئة یجب

 ذات المؤهالت عن وتفاصیل المطلوبة الشهادة الطلب مجال یتضمن على ان الطلبات ، وواجبات مقدمي وحقوق المرافقة

   .هویته لتحدید المطلوبة المعلومات من وغیرها عنوان اسم ، المثال سبیل على الطلب ، مقدم عن عامة ومعلومات الصلة ،

  التقییم 6.2
 الطلب المطلوبة وان الشهادة هذه تقدیم على القدرة لدیها أن الهیئة من للتأكد الطلب مراجعة الشهادات منح على هیئة یجب

ویجب  برنامج الحصول على الشهادة المحددة في والتدریب والخبرة استوفى شروط الحصول على الشهادة من حیث التعلیم ،

 و/او العملي و/و الكتابي او/اواالختبار الشفهي  طریق عن البرنامج ، متطلبات على بناء الكفاءة فحص الهیئة على

   .أدلة من یكفي ما مع ،وبشكل موثق  ومنهجیة بموضوعیة وتنظیمها االمتحانات تخطیط یتم و .غیرها و/أو شاهداتالم

  منح الشھادة  قرار 6.3
 جمعها تم التي المعلومات من أساس على الشهادات منح هیئة قبل من مرشحلل الموافقة على منح الشهادة بشأن قرار اتخاذ یتم

او التقییم  للمرشح التدریب أو مراجعة الطلب في واشارك قد وایكون یجب ان ال منحال قرار یتخذون الذین أولئك. عملیةال خالل

 ،ة الشهاد تحتويان  یجب .رقم  أو بطاقة قد تكون على شكل  األشخاص لجمیع شهادة تقدیم الشهادات منح هیئة على یجب.

 وتاریخ ،ة الشهاد إصدار تاریخالشهادة و  مجال ، الكفاءة معیار و ةلشهادل المانحة هیئةال اسم و الشخص اسم على  أدنى كحد

  .الصالحیة انتهاء

   متابعة الشھادة 6.4 
.  ة الشهاد بمتطلبات برنامج الحصول على االمتثالمدى  لرصدومتابعة  مراقبة عملیة تحدید الشهادات منح هیئة یجب على

 ،والمتابعة  المراقبة أنشطة ومضمون وتیرة ذلك في بما شهادةمتطلبات ال على للحفاظ الكافیة جراءاتمن اإل لدیها وان یكون

  .البرنامج  لجنة أقرتها التي



  منح  إعادة 6.5 
من  للتأكد ، الصلة ذات األخرى والوثائق الكفاءة لمعیار وفقا منح الشهادة إعادة متطلبات تحدید الشهادات منح هیئةعلى  یجب

 ذلك في بما شهادةمتطلبات ال على للحفاظالكافیة  جراءاتاإل لدیها هیئةعل ال یجب.الشهادات برنامج متطلباتامتثال العاملین ب

  .المستمرة كفاءةال من للتأكد متحیز غیر تقییم وجود عدم ضمانو . والمتابعة المراقبة أنشطة ومضمون وتیرة

  الشھادة  شعاراو  ةالشھاد استخدام 6.6
 منح هیئةعلى  یجبكما و . الشعار والشهادة  استخدام شروط توثیق شعار أو شهادة تقدم التي الشهادات منح لهیئة یجوز

وذلك لضمان عدم  ، الشهادة منح برنامج من الصلة ذات لألحكام لالمتثالمع الحاصل على الشهادة  اتفاقا توقیع أن الشهادات

  . ة استخدام الشهادة او الشعاراساء
 

 لألفراد الشھادات منح برنامج 7.0
 لتشاورا الشهادات منح على هیئة ینبغي. لسوق العمل یجب ان یبنى برنامج منح الشهادة بناء على مطلب حكومي او مطلب 

 :یلي ذات العالقة عند اعداد برنامج منح الشهادات لألفراد على ان یتضمن البرنامج ما المهتمین ومع األطراف مع

 .منح الشهادة بناء علیه سیتم الذي دقیق وتحدید مجال وصف) 1

عادة المتابعة الدوریة فیها واالختبارات ، بما التقییم ومتطلبات الكفاءة/  ومتطلبات منح الشهادة لشروط وصفا) 2 منح او  وإ

 .تجدید الشهادة

 .قبولها على والدلیل المعنیة للبرنامج  األطراف مدى قبول) 3

 .البرنامج المقترح وضع عن مسؤوال یكونالذي س شخصال/  هیئةال/  منظمةال تحدید) 4

 :یلي ما تأكید أو إلنتاج) سنوات 5 كل مرة األقل على( دوري بشكل العملسوق  تحلیل إجراء وینبغي

 من منح الشهادات المرجوة النتیجة للمستهدفین وصفا) 1

 المختصین العاملین في المجال یؤدیها التي والضروریة الهامة المهام من قائمة) 2

 .لكل متطلب التقییم وآلیة المنطقي األساس ذلك في بما ، الشهادات منح متطلباتتحدید ) 3

 .ومستوى وطریقة وشكل االمتحانات وعدد االسئلة ومعاییر النجاح متحانوشروط اال مواصفات) 4

  Individuals Professional Certification منح الشھادات المھنیة لالفرادآلیة  7.1
منح الشهادات لالفراد هو اقرار من جهة او طرف ثالث ذي صلة بوصف كفاءات االفراد، وهو عملیة طوعیة یقوم بها هذا 

درجة كفاءة  من مؤسسة او منشأة مختصة بوضع مواصفات متفق علیها لمعاییر التطبیق لمهنة محددة، وتقیِّمالطرف الثالث 

وجدارة االفراد الممارسین لهذه المهنة، والهدف هو اشعاٌر بأن االفراد المقیَّمین قد حققوا درجة من المعرفة والمهارات في مجال 

  .هذه المهنة

، وتقدیرهم )المحترفون(الشهادة هو القدرة على تمییز اولئك الذین حققوا درجة من الكفاءة والجدارة ومن مخرجات عملیة منح 

  .بناءا على كفاءتهم المتواصلة، وتعزیز قیمة المهنة وحمایتها من غیر المحترفین



وبة باالضافة الى قدرات ویطلب من المحترف ان یخضع لتقییم على شكل امتحان من نوع ما یظهر فیه قدراته في المهنة المطل

موازیة او مساعدة في اداء العمل، ویخدم هذا االمتحان في تحدید درجة التمیز التي توصف بها معرفة الفرد وامكانیات توظیفه  

لطرق وتقنیات في مجال العمل، حیث یتم تحدیث هذا االمتحان لمواكبة التغیرات في المجاالت المعرفیة او تقنیات المهنة او 

  .وكیات المصاحبة لهاالسل

ان تطویر مجموعة معاییر مهنیة لوظیفة ما ُیحدد فیها السلوكیات المهنیة على شكل جدارات ومعاییر اداء واضحة یؤدي الى 

  :انشاء اساسات مهنیة بهدف

  اختیار االفراد الممارسین للمهنة •

  تدریب ممارسي المهنة •

  المختلفةوضع معاییر التوظیف المتوافقة مع متطلبات المنشآت  •

  تحدید معاییر التقییم من قبل المشرفین للحكم على اداء الموظفین •

  :ان عملیة تطویر معاییر تطبیقیة وجدارات ومعاییر اداء ونظم منح الشهادات واجراءات التقییم تحقق نتائج منها

 االلتزام بعملیة مستمرة تضمن تطویر المهنة من الناحیة المعرفیة والسلوكیة واالخالقیة •

 ستمرار الجهود المبذولة لترویج هذه المهنة ورفع مستوى الوعي بهاا •

 زیادة ثقة االفراد المحترفین لهذه المهنة بعملهم وبأدائهم •

 Individual competency development Model نموذج الجدارات الوظیفیة لالفراد 7.2
تنظیم مجموعة من الجدارات المحددة في هیكلة واضحة تساعد االفراد في منشأة ما على فهم "یعرف نموذج الجدارات بأنه 

حسب ما یطرحه المجلس العالمي لمعاییر و ، "وتداول وتطبیق هذه الجدارات في بیئتها التنظیمیة العملیة على ارض الواقع

وسلوكیات ادائیة  Competenciesوجدارات  Domainsیتكون النموذج من مجاالت  IBSTPIالتدریب واالداء والتعلیم 

Performance Statements.  

بعد بناء الجدارات الوظیفیة لالفراد یأتي دور عملیة االمتحان او اي طریقة یتم وضعها واالتفاق علیه بین أهل الخبرة والعلم في 

  :س للوظیفة وهيمهنة ما لتقییم اربعة عناصر في الفرد الممار 

 Knowleds   المعرفة •

  Skills  المهارات •

  Attitude السلوكیات •

  Performance  االداء •

  .وعند تجاوز الفرد حدا ادنى متفق علیه یمنح شهادة االعتماد لیوصف محترفا في هذا المجال الذي یمارسه وخضع لتقییم فیه

   



 

 التوصیات 8.0
وتنفیذه من خالل مؤسسة  ISO / IEC 17024ایجاد نظام وطني لمنح الشهادات لألفراد مبني على اساس المعیار الدولي ) 1

 .)طرف ثالث محاید(تعمل في مجال تقیم المطابقة 

ممثلي ومن ) مؤسسة المواصفات,  وزارة العمل,  وزارة التربیة والتعلیم العالي( تشكیل مجلس وطني من القطاع الحكومي ) 2

 . ومن القطاع االكادیمي ومؤسسات التدریب) اتحاد الغرف التجاریة , اتحاد الصناعات (القطاع الخاص 

 .حصر مجاالت العمل واإلمكانیات المتوفرة) 3
 
 
 


