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 تقديم

لمعلومات المتاحة لشركات التوظيف. سوق العمل عن طريق تحسين ا إلىفي تسهيل انتقال الشباب االختبارات والمؤهالت المهنية تساهم 

اراتهم، وتيسير حراكهم، وتحولهم إلى وظائف في العتراف بمهكما انها تتيح للعاملين المشتغلين في االقتصاد غير المنظم فرصة ل

بساللم األجور التي يتم التفاوض بشأنها بين الشركاء االجتماعيين. كما  المهنية المؤهالتالمنظم. وفي بعض البلدان، ترتبط  االقتصاد

نتاجاتهم ومخرجاتهم التدريبية. كما  الهامة حول حسين برامجهم عبر التغذية المرتجعةي التدريب في تمزّود المهنية اتاالختبارتساعد 

ات لمنظوم عالية إمكانية، هناك وبشكل عامرسم السياسات.  غراضمعلومات عن عرض العمالة المتوافر ألالمهنية  اتاالختبارتوفر 

 سواق العمل. أأداء يجابية في للتأثير بإالمهنية  المؤهالتو اتاالختبار

 64لمهني والتقني رقم ( من قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم ا00العتماد وضبط الجودة وفقاً للمادة )، تم إنشاء مركز ااألردنفي 

ومنح إجازة مزاولة المهنة  ،ات المهنيةاالختبار إجراءيتولى المركز مهمة ( من هذا القانون، 3-ب). وبحسب الفقرة 5118لسنة 

  محدد المهارات.والماهر، ولمستويات المهني، 

البرنامج الوطني للعمل الالئق  ، وذلك من خاللوقد قامت منظمة العمل الدولية بتوفير الدعم الفني للمركز لتمكينه من تنفيذ مهامه

لإلنماء الدولي. وتحت مظلة هذا المشروع عملت  والممول من الوكالة السويدية "األردنلتشغيل الشباب في  " العمل الثالثيمشروع و

المهني وإصدار إجازات مزاولة  االختبارللحد األدنى لمتطلبات  إطاردولية ومركز االعتماد وضبط الجودة على إنشاء منظمة العمل ال

و إجازات  المهني االختبارويؤمل أن تفيد هذه الوثيقة في تمتين ثقة أصحاب العمل في عمليات هذا الدليل.  الذي يستعرضهو المهنة

 مزاولة المهنة الصادرة عن المركز. 

ضمن مسؤولية مركز االعتماد وضبط الجودة )مسار  المهني وإصدار إجازات المزاولةاالختبارات إجراءيرتبط مجال هذا الدليل في 

التدريب والتعليم  في قطاع المؤهالتالمهني(. كما ترحب وزارة العمل ومركز االعتماد وضبط الجودة بتعاون جهات منح  التدريب

في  المهنية المؤهالتو اتالمهني والتقني في وزارة التربية والتعليم، وجامعة البلقاء التطبيقية من أجل تبني وتطبيق نهج موحد لالختبار

 .  األردن

في إعداد هذا الدليل بدءاً من المؤسسات الحكومية، والشركاء االجتماعيين المعنيين، والفريق الفني الذي قام  امتنانا لكل من ساهمونقدم 

 . رش االستشارية وساهمت بمالحظات قّيمةكل الجهات التي شاركت في الو إلىبإعداد هذا الدليل، و
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 مقدمة

و بذلك ال يشكل ات المهنية ومنح إجازات مزاولة المهنة في األردن. وهاالختباريتضمن هذا الدليل الحد األدنى لمتطلبات تصميم وإجراء 

ات، والمقّيمين، والمعنيين االختبارعن طرائق التقييم، إنما ُيتوقع أن يتم استخدامه كمرجع أساسي من قبل معّدي ومطوري  منهاجاً أكاديمياً 

في اختبارات المهارات في األردن، وعلى االقل للمستويات المهنية الثالثة األولى )العامل محدد المهارات، والعامل الماهر، والعامل 

 المهني(.

 لدليل من أربعة فصول تتناول:يتكون هذا ا

 ات في األردن، االختباروصف موجز للتقييم و .0

 ات المهنية،االختبارأساسيات التقييم و .5

 ات المهنية(،االختبارإرشادات عن كيفية تصميم اختبارات المهارات )توجيهات/ .3

 ات المهنية(.االختبارإرشادات عن كيفية إجراء اختبارات المهارات )توجيهات/ .6

ات المهنية ألعمال في مهن ميكانيك المركبات، ومهن االختبارأساس هذا الدليل، تم إعداد مجموعة من األمثلة على أدوات التقييم ووعلى 

 .0الطباعة والتغليف

. كما ات المهنية للمستويات المهنية الثالثة وتنفيذها في األردن بالتنسيق الوثيق مع مركز االعتماد وضبط الجودةاالختباريجب تصميم 

وضبط الجودة لمراعاتها في  يجب توصيل المالحظات واألسئلة واالستفسارات المتعلقة بتطبيق هذا الدليل إلى مركز االعتماد

 اً /الطبعات التالية للدليل. إن عملية إعداد وتطوير اإلطار الوطني لالختبارات والمؤهالت المهنية عملية ديناميكية تستدعي تنسيقالنسخ

أصحاب العمل، ومزّودي التدريب، والشركاء االجتماعيين، وكل الجهات المستفيدة المعنية. و ركز االعتماد وضبط الجودة،بين م فاعالً 

 وُيؤمل أن يساهم هذا الدليل في عملية التطوير هذه.

                                                           
0

القوانين واألنظمة والتعليمات المتعلقة باالختبارات والمؤهالت المهنية في األردن إضافة إلى أمثلة على االختبارات المهنية انظر القرص المضغوط المرفق مع الدليل والذي يحتوي 

 وأدوات التقييم.



 0صفحة  : األردنختبارات والمؤهالت المهنيةدليل اال
 

 األردن في اتاالختبارو لتقييما .1

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عن طريق  والتعليم العالي بتقييم خريجيها ، والتعليم العام،والتدريب التقني و المهني التعليم المسؤولة عن جهاتال، تقوم األردنفي  
منح الناجحين منهم درجات  يتملنتائجهم تلك وفقاَ ، واتاالختبارفي هذه  يرسبون أوينجح الطالب قد دائية. وات النظرية واألاالختبار

 .دراسية ومهنية شهادات ومؤهالت/
 
 
 
  



 5صفحة  : األردنختبارات والمؤهالت المهنيةدليل اال
 

 األردننظام التعليم والتدريب في  1.1

ي والتعليم الثانوي في المدارس )تحت ساس. ويتكون من التعليم األمستويات ومسارات متنوعة األردنيوفر نظام التعليم والتدريب في 

مظلة وزارة التربية والتعليم(، والتعليم العالي في الجامعات )تحت مظلة وزارة التعليم العالي(، وكليات المجتمع )تحت مظلة جامعة 

 المهني )مؤسسة عامة(.مؤسسة التدريب بشكل أساسي برامج التدريب المهني التي توفرها وتقدمها  إلى إضافةالبلقاء التطبيقية( هذا 

 إنهاءفي المدارس الحكومية. ويتكون من عشرة مستويات )صفوف(. وعند  مجانيّ هو كذلك و ي المدرسي الزاميّ ساسالتعليم األ

أن  أوالمهني  أوكاديمي حق في مسارات التعليم الثانوي األيلته يستطيع الطالب أن صفوف( العشرة بنجاح، وبحسب معدلالالمستويات )

 . )التطبيقي( يلتحق في برامج التدريب المهني

الوطني )ويسمى التوجيهي(  العامة شهادة الدراسة الثانوية /اختبارن يجلس الطالب المتحانيم الثانوي لمدة عامين، وينتهي بأيستمر التعل

. ويبقى الطالب وقدراتهم المالية االختبار لدرجاتهم في اً الذي يؤهل الناجحين لاللتحاق بالجامعات وكليات المجتمع الحكومية والخاصة تبع

هم هذه الكليات المتحان وطني يطلق عليه " الشامل". ويؤهل هذا االمتحان الطالب عدّ لمدة عامين دراسيين في كليات المجتمع، وتُ 

 القطاع الخاص. أوللعمل في القطاع العام  أولاللتحاق بالجامعات )بحسب شروط محددة( 

 :نظمةفي ثالثة أ األردنالمهني والتقني في  والتدريب التعليميتم تنفيذ 

 ن يجلس الطالب الراغبون في االلتحاق ي  ن الدراسي  ي  . وفي نهاية العام  كجزء من مستوى التعليم الثانوي نظام التعليم المهني

اللغة العربية، واللغة الرئيسة )متطلبات سوق العمل في موضوعات التعليم العام مسار ل بسوق العمل المتحان التوجيهي وفقاً 

تخصصات في  الناجحون في هذا المسار الطالبقد يلتحق ية. وساس( والموضوعات المهنية األاالنجليزية، والحاسوب وغيرها

مجتمع فعليهم النجاح أيضاً في موضوعات ما الطالب الراغبون في االلتحاق بالجامعات وكليات المحددة في كليات المجتمع. أ

 ة في امتحان التوجيهي.ضافيإ

 دين من وّ نروا، وبعض المزوة الوطنية للتشغيل والتدريب، واألد مؤسسة التدريب المهني، والشركع  تُ  نظام التدريب المهني

العاملين  إعدادالتي تستهدف و السنتين أوذات السنة الواحدة  المهني ة لبرامج التدريبمزّودالقطاع الخاص الجهات الرئيسة ال

، والعامل الماهر، والعامل المهني. وال يوجد لخريجي هذه البرامج منافذ لاللتحاق مباشرة اتفي مستويات العامل محدد المهار

 في الجامعات وكليات المجتمع.

 الشامل"تحان كليات المجتمع الخاصة وينتهي بام أوذ التعليم التقني في كليات المجتمع الحكومية نف  يُ  نظام التعليم التقني". 

 أنظمة التعليم والتدريب التقني والمهني في األردن  1-1 جدول ال

المهني التعليم التعليم التقني   التدريب المهني 

التقنية/كليات المجتمع  
 

 المدارس الثانوية

المهني مراكز ومعاهد التدريب  
المعتمدون المهني و التدريب مزّود)

(من مركز االعتماد وضبط الجودة  
 موقع التزويد / التنفيذ

 الشامل

.شهادة الدراسة الثانوية العامة )التوجيهي( 0
 الفرع المهني

.شهادة الدراسة الثانوية العامة )التوجيهي( 5
 الفرع المهني، مسار سوق العمل

/مؤهل مهني. شهادة0  
المهنة مزاولةجازة . إ5  

المهني/المؤهل الشهادة  

 وزارة التربية والتعليم جامعة البلقاء التطبيقية

التدريب المهني  /مراكز. معاهد0
المعتمدة )يصادق مركز االعتماد 

 وضبط الجودة على الشهادة(
. مركز االعتماد وضبط الجودة5  

 الجهة المانحة
/المؤهلللشهادة  
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يث هل الشهادة من حؤت
 المبدأ الخريجين للشغل 

االلتحاق  أوو/
بالجامعات بحسب 

 شروط محددة

ث المبدأ الخريجين للشغل تؤهل الشهادة من حي. 0
االلتحاق بالتعليم العالي )الجامعات وكليات  أوو/

 المجتمع(
من حيث المبدأ الخريجين للشغل  . تؤهل الشهادة5

و/أو االلتحاق بكليات المجتمع ضمن شروط 
 وتخصصات محددة

من حيث المبدأ  /اإلجازةتؤهل الشهادة
 الخريجين للشغل / العمل

المسار المهني / 
 الوظيفي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والمسارات المهنية / الوظيفية في األردنمسارات التعليم والتدريب   1-1 شكل ال

 األردنالوطني للمؤهالت في  طارالتصنيف العربي المعياري للمهن واإل 1.1

 (0) والتصنيف العربي المعياري للمهن. وفئات المستويات المهنية الخمسة 10021يف العربي المعياري للمهن التصن األردنتبنى 

التصنيف  جل توفير لغة موحدة للهياكل المهنية للقوى العاملة في المنطقة العربية. ويساعد، من أواألعمال نظام لتسمية وتصنيف المهن

 إضافةبداللة المهام والواجبات ) مهنيةالمستويات لل خمس فئاتفي جمع معلومات سوق العمل، ونشرها، وتحليلها عن طريق تحديد  كذلك

 المهارات ذات العالقة (: إلى

من  االختصاصين التي تمكّ  واإلداريةمن المهارات المعرفية والفنية عال  التي تتطلب مستوى عماليشمل األ :االختصاصيمستوى فئة 

 .اً جامعي اً تعليم هذا المستوى المشكالت في موقع العمل. ويتطلب نجازاتهم، وحلمتابعة العاملين، وتقييم إ

مستوى  يتطلبنجازات. التي تتطلب مهارات علمية وفنية إشرافية لفهم وتحليل األداء وتحديد اإل عماليشمل األ :التقنيالفني/مستوى فئة 

 .مساعد صيدلي(و، بمستوى كليات المجتمع )فني كهربائي عام التقني تعليماً الفني/

، ويعمل على تنمية قدرات فريقه. ويتطلب هذا اً فريق من المهنية، ويقودعال  ن يعمل بمستوىيتطلب أ: مستوى العامل المهنيفئة 

 (.وحالق نسائيعام، مركبات خفيفة /ميكانيكيمثل مرحلة التعليم الثانوي ) إنهاءلمدة عام تدريبي بعد  المستوى تدريباً 

 اً مهني اً ذا المستوى تدريبه يتطلبوالتي تتطلب كفايات ترتبط بجزء من المهنة.  عماليضم هذا المستوى األ :فئة مستوى العامل الماهر

 .نابيب(يم أميكانيكي مركبات خفيفة، لحّ مثل )

                                                           
5

 (88بني على أساس التصنيف الدولي المعياري للمهن )ايسكو 

 

 

 

ساسيالتعليم األ  

 10-1الصفوف 

)وزارة التربية 

 والتعليم(

التعليم الثانوي الفروع 

االكاديمية، الصفوف 

،وزارة  00-05

 التربية

 

 

 اب الصفوف 

التعليم الثانوي الفروع   

المهنية،  الصفوف 

،وزارة  00-05

 التربية

التعليم الثانوي الفروع 

المهنية، الصفوف  

مسار ،  05 -00

سوق العمل، وزارة 

 التربية
-0التدريب المهني، 

سنة  5

تدريبية،مؤسسة 

التدريب المهني،  

الشركة الوطنية، 

االونروا، القطاع 

اصالخ  

 

 الجامعات

 

 

كليات المجتمع، 

، عامان التعليم التقني

دراسيان جامعة 

 البلقاء التطبيقية

 المستويات المهنية

 االختصاصي

 الفني / التقني

 العامل المهني

 العامل الماهر

العامل محدد 

 المهارات
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يتعلق داء مهام روتينية تتطلب مهارات معرفية مهنية، والتي تتطلب أ عماليضم هذا المستوى األ :فئة مستوى العامل محدد المهارات

 أونظامية مهنية غير عن طريق تلمذة  أوقل من تسعة شهور( )أ مدعن طريق تدريب قصير األ دائية ضيق يمكن اكتسابهبمجال مهارات أ

 .(أنابيب يممساعد لحّ و، عامل تنظيفاتمثل ذاتي )عن طريق تعلم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أمثلة عن المهام في التصنيف العربي المعياري للمهن لمستويات مهنية مختلفة  1-1 جدول ال

 المهنة / العمل
المستوى المهني بحسب فئة 

 التصنيف العربي المعياري
 مالحظات بعض المهام ذات العالقة

مهندس 
/ صيانة ميكانيكي

 مركبات
 اختصاصي

 ،يدير مشغل/ كراج مركبات
 ،الصيانة أعماليدير 

 ،يدير احتياجات الزبائن
 ،تقارير فنية يعدّ 

 .يقود ويدرب العاملين

 اً يعمل منفرد

-فني ميكانيكي
 مركبات خفيفة

 فني/ تقني

 ،عطال انظمة المركبةيشخص أ
 ،الصيانة أعماليتابع 

 ،يفحص المركبة قبل تسليمها للزبون
 ،تقارير العمل يعدّ 

 .يقود ويدرب العاملين

تحت  أو اً يعمل منفرد
 إشراف مهندس ميكانيكي

 صيانة مركبات-

ميكانيكي 
/ مركبات خفيفة 

 عام
 عامل مهني

 ،ات مشغل صيانة المركباتمعدّ يركب تسهيالت/
 ،ينفذ برامج الصيانة الوقائية

 ،نظمة المركبةيخدم ويصون أ
 ،يعبئ تقارير العمل

 .يدير ويدرب العاملين

تحت  أو اً يعمل منفرد
 -شراف فني ميكانيكيإ

 مركبات خفيفة

ميكانيكي نقل 
 حركة

 ماهرعامل 
 ،يخدم ويشغل روافع المركبات

عطال صندوق التروس، والقابض، والمحاور، يشخص ويصلح أ
 .وعمود نقل الحركة،....الخ

 أو اً يعمل منفرد
شراف ميكانيكي تحت إ

 مركبات خفيفة/عام

ميكانيكي تغيير 
 الزيوت

 عامل محدد المهارات

 ،ضاغطات الهواءيخدم ويشغل 
 ،يخدم ويشغل روافع المركبات

يغير زيت المحرك، وزيت صندوق التروس والمحاور، وزيت 
 ،الفرامل، وزيت القابض، وزيت نظام التوجيه

 .يخدم بطارية المركبة

تحت  أو اً يعمل منفرد
شراف ميكانيكي مركبات إ

 خفيفة

 

 المستويات المهنية في األردنفئات    1-1 الشكل 

إلختصاصيا  

التقني/ الفني   

لعامل المهنيا  

 العامل الماهر

 العامل محدد المهارات
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روبي للمؤهالت، واأل طارلإل اً وذلك وفق طني للمؤهالتوإطاربدأ األردن وبمساعدة فنية من االتحاد األوروبي بتطوير  5106في عام 

. وتعد المستويات المهنية تمستويا أربعةالوطني للمؤهالت وفيه  طارمن اإل اً فرعي اً إطار التقنيةو المؤهالت المهنية إطاريشكل بحيث و

ظر المؤهل الذي ينا 6والمؤهل المهني عند المستوى لمؤهالت التعليم العام، الفرعي  طاراإلمناظرة للمؤهالت التي يقدمها  3-0من 

 .الفرعي للتعليم العالي طاردنى من اإليمنحه المستوى األ

 

 الفرعي لمؤهالت التعليم العالي  طاراإل  التقنية والت المهنية الفرعي للمؤه طاراإل  الفرعي لمؤهالت التعليم العام  طاراإل

      7  

      2  

      2  

  6  دبلوم فني/ تقني  6   

    دبلوم مهني  3   3

    5شهادة المستوى  5   5

    0شهادة المستوى  0   0

        الدخول 

 مجال اإلطار الفرعي للمؤهالت المهنية والتقنية  3-1 شكل ال

 

 شهادات التدريب واإلجازات المهنية  3-1 جدول ال

شهادات التدريب 
)شهادة التدريب 

(مدقصير األ  
 المؤهالت

مستوى 
المؤهل 
 المهني

المهنية )االجازات  المؤهالت
 المهنية(

 المستوى المهني

شهادة تدريب 
6بالمستوى   

 6مهنية بالمستوى  جازةإ 6 دبلوم فني/ تقني
مستوى الفني / 

 التقني

شهادة تدريب 
3بالمستوى   

3مهنية بالمستوى  جازةإ 3 دبلوم مهني  
مستوى العامل 

 المهني

شهادة تدريب 
5بالمستوى   

5شهادة المستوى   

وتعليم تقني ومهنيتدريب   
5مهنية بالمستوى  إجازة 5  

مستوى العامل 
 الماهر

شهادة تدريب 
0بالمستوى   

تدريب  0شهادة بالمستوى 
  وتعليم تقني ومهني

0جازة مهنية بالمستوى إ 0  
مستوى العامل محدد 

 المهارات

 

روبية، مع بعض والمؤهالت األ إطارواصفات المستوى في  أساس المؤهالت المهنية والتقنية على إطارلقد تم تأسيس واصفات 

 .األردنالتحويرات لمواءمة المستويات المهنية في 
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 واصفات إطار المؤهالت المهنية والتقنية  4-1 جدول ال

 المعارف  
 )الحقائقية والنظرية(

 المهارات
 )المعرفية والعملية(

 المهارات االستخدامية

 4المستوى 
 دبلوم فني / تقني

معارف حقائقية ونظرية 
شاملة، عامة ومتخصصة 

دراسة  أوضمن مجال شغل 
محددة مع الوعي بحدود تلك 

 .المعرفة

مدى شامل من المهارات المعرفية 
والعملية االنتقالية والمتخصصة 
الالزمة لتطوير حلول خالقة/ 

وغير مبتكرة لمشكالت مجردة 
 .تقارير بالنتاجات إعدادمعيارية، و

 

يدير ويشرف على االفراد والمواد والصحة 
والسالمة المهنية، والبيئة المستدامة، وضمان 

الدراسة حيثما  أوالجودة في مجال نشاطات الشغل 
يكون هناك تغيرات غير متوقعة. ويراجع، ويدير، 

 .ويتابع، ويطور اداءه واداء االخرين

 3المستوى 
 دبلوم مهني

معرفة حقائقية ومعرفة داعمة 
بقاعدة عريضة في مجال 

 .دراسة أوشغل 

مدى من الكفايات المعرفية العملية 
حلول لمشكالت  إلىتلزم للوصول 

دراسة.  أونوعية في مجال شغل 
وتقديم تقارير عن النتاجات بحسب 

 .ما يلزم

يمارس االدارة الذاتية ضمن الخطوط العريضة 
الدراسة التي يمكن التنبؤ بها  أول لنشاطات الشغ

وتوقعها عادة، ولكنها عرضة للتغيير. ويشرف 
الروتينية لالخرين، ويدير  عمالعلى األ

المرؤوسين، ويتحمل المسؤولية عن صحة 
ات والمواد والموارد البشرية، معدّ وسالمة ال

وضمان الجودة، وتحسين نوعية نشاطات الشغل 
 الدراسة.   أو

 1المستوى 
 1شهادة المستوى 

معرفة الحقائق، والمبادئ، 
والعمليات، والمفاهيم العامة 

 دراسة. أوفي مجال شغل 

مدى من المهارات المعرفية 
الواجبات، نجازوالعملية الالزمة إل

وحل المشكالت عن طريق اختيار 
ية، ساسوتطبيق الطرائق األ

 ، والمواد، والمعلومات.دواتواأل

 أواجبات في الشغل الو إنهاءيتحمل مسؤولية 
ف سلوكه الشخصي لظروف الدراسة، ويكيّ 

 وحاالت حل المشكالت.

 1المستوى 
 1شهادة المستوى 

ية في أساسمعرفة حقائقية
 دراسة. أومجال شغل 

ية أساسمهارات معرفية وعملية 
معلومات ذات لتلزم الستعمال ا

العالقة من اجل القيام بتنفيذ 
الواجبات، وحل المشكالت 
الروتينية باستخدام القواعد 

 ية.ساساأل دواتواأل

يدرس تحت اشراف، ومع قدر من  أويشتغل 
 االستقاللية.

 

 مواصفات المؤهالت المهنية والتقنية  5-1 جدول ال

 الغرض اسم المؤهل
مستوى االلتحاق/ 

 الدخول
 مسار التقدم/ الترقي حجم التعلم

شهادة التدريب والتعليم المهني 
 1والتقني للمستوى 

واجبات محددة نجازيؤهل االفراد إل
المهارة باستخدام معارف ومهارات 

ية وتحت اشراف عادة. أساسعملية 
 .1المستوى  إلىويتقدم 

 عاما 04العمر 
 يقرأ ويكتب.

 نقطة معتمدة 61-71
 شهور اسمية(. 4)

شهادة التدريب 
والتعليم المهني 

 .5للمستوى 

شهادة التدريب والتعليم المهني 
 1والتقني للمستوى 

بيق المعارف يؤهل االفراد لتط
نجاز الواجبات والمهارات العملية إل

في مجاالت محددة تستدعي المهارة 
 إلىويتقدم والتوجيه الذاتي. 

 .3المستوى 

 0شهادة المستوى 
المؤهالت إطارمن 

 والتقنية. المهنية
 عاما. 04العمر 

 الصف العاشر.

نقطة معتمدة  051
شهر  05كحد ادنى )

 اسمي(.

دبلوم مهني من 
التدريب والتعليم 
 .المهني والتقني

دبلوم مهني من التدريب 
 والتعليم المهني والتقني

يؤهل االفراد لتطبيق المعارف 
والمهارات لحل المشكالت في مجال 

هم الخاصة أعمالويديرون ،محدد
 إلىويتقدم ويشرفون على االخرين. 

 .4المستوى 

 5شهادة المستوى 
المؤهالت  إطارمن 

 المهنية والتقنية.
 05شهادة الصف 
 .أو امتحان قبول

 .عاما 08العمر 

نقطة  061-081
شهر  08معتمدة )

 اسمي(

دبلوم تقني من التعليم 
والتدريب المهني 

 .والتقني

دبلوم تقني من التعليم والتدريب 
 المهني والتقني

يؤهل االفراد لتطبيق معارف 
ومهارات متخصصة، واالشراف 

حلول  إلىعلى االخرين، والوصول 
مبتكرة وخالقة للمشكالت، وتحسين 

 .5المستوى  إلىويتقدم النتاجات. 

 3شهادة المستوى 
المؤهالت  إطارمن 

المهنية والتقنية أو 
 التوجيهي.

 .عاما 08العمر 

نقطة معتمدة.  561
 شهر اسمي( 56)

برامج التعليم العالي 
 .التطبيقية
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 األردنالتقييم في برامج التدريب المهني في  3.1

التدريب. ففي مؤسسة التدريب المهني، على سبيل  مزّودتبعا ل اً يختلف التقييم حالي، في التدريب المهني

النهائي )الكتابي  االختبار% منها من نتيجة 81المثال، تحسب العالمة النهائية للمتدرب بحيث يخصص 

       البرنامج التدريبي، إنهاءات في مؤسسة التدريب المهني عند االختبار والعملي( الذي تجريه مديرية

تنفيذ البرنامج التدريبي كله )ويتضمن هذا  أثناء% تأتي من التقييم الذي يجريه المدربون في 51و

 ات العملية، ...الخ(.االختبارات الكتابية، والواجبات المنزلية، واالختبار

 

 

 

 

 

 

 األردنفي المهنية لالختبارات  السياسات إطارالتشريعي و طاراإل 4.1

وتنسجم محتويات هذا الدليل المهني. والتعليم في مسار التدريب  المهنية المؤهالتات واالختبارقوانين وسياسات وطنية عدة تتعلق ب هناك

 :3يأتي القوانين والسياسات الرئيسية مع هذه الوثائق. وفيما

  ( من هذا القانون، تم تأسيس 00. وطبقا للمادة )5118لسنة  64والتقني رقم قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني

 في التدريب والتعليم المهني.ات المهنية ومنح إجازات مزاولة المهنة االختباركجهة مسؤولة عن  مركز االعتماد وضبط الجودة

  جازة مزاولة المهنة في منح إ اتإجراء 04-03، وفي المواد 5105لسنة  32نظام مركز االعتماد وضبط الجودة رقم

 .األردن

 مزاولة  إجازةات المهنية، ومنح االختباردارة نظمت عملية إ 5103بط الجودة لسنة التعليمات الداخلية لمركز االعتماد وض

 المهنة.

  نة، ورسوم المه مزاولةالمستويات المهنية، واجازة  0999لسنة  6349من قانون تنظيم العمل المهني رقم  9-7تعالج المواد

 االجازة.

، يتولى مركز 5118لسنة  64من قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم  00وبحسب الفقرة )ب( من المادة 

 :اآلتيةاالعتماد وضبط الجودة المهام والصالحيات 

 المجلس القرارها. إلىرفعها و ،وتطويرها لضبط جودة المخرجات ،معايير التدريب والتعليم المهني والتقني إعداد 

 .ترخيص واعتماد مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني 

 المهنية والتقنية، ومنح اجازة مزاولة المهنة.  عمالات المهنية لممارسي األاالختبارإجراء 

 يتولى المركز ما يأتي:، 5105لسنة  32اد وضبط الجودة رقم ووفقا لنظام مركز االعتم

 معايير االعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني وتطويرها. إعداد 

 المعايير الواجب توافرها في المعلمين والمدربين المهنيين العاملين. إعداد 

 ها، وتطويرها للمستويات الثالثة )المهني، والماهر، ومحدد المهارات(.إجرائات المهنية، وتنظيم االختبارإعداد 
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 القرص المضغوط المرفق مع الدليل -(0ملحق )

التقييم في التدريب المهني 
 في ألمانيا

في النظام الثنائي في 
التدريب المهني في ألمانيا 

، على المتدرب (15)
الجلوس الختبار وسيط في 
أثناء فترة التدريب إضافة 

 إلى االختبار النهائي.
 

التعليم العام/المدرسي في معظم الدول العربية على التقييم النهائي واالختبارات الكتابية. وفي بعض يعتمد التقييم في 
البلدان مثل األردن، والمملكة العربية السعودية ُتستخدم طرائق تقييم تتضمن التقييم المستمر إضافة إلى االختبارات 

 الكتابية النهائية.



 8صفحة  : األردنختبارات والمؤهالت المهنيةدليل اال
 

 بنك وطني لالختبارات النظرية والعملية ذات العالقة بعمل المركز وتطويره مع المؤسسات ذات العالقة والقطاع  إعداد

 الخاص.

 حكام هذا النظام.متابعة التزام المؤسسة بتطبيق أ 

 من:مين عام وزارة العمل وعضوية كل التي يرأسها أ اللجنة التوجيهية لمركز االعتماد وضبط الجودةوقد تم تشكيل 

 .مدير مركز االعتماد وضبط الجودة نائبا للرئيس 

 .ممثل عن وزارة التربية والتعليم 

 .ممثل عن القوات المسلحة األردنية 

 .ممثل عن مؤسسة التدريب المهني 

 .ممثل عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي 

 .ممثل عن جامعة حكومية يختارها وزير العمل 

 من القطاع الخاص، يمثالن القطاعات ذات العالقة بعمل المركز، يختارهما الوزير لسنتين  اثنين من ذوي الخبرة والكفاءة

 قابلتين للتجديد.

 في األردن المهنة مزاولةجازة إاالختبارات المهنية و 5.1

اولة المهنة، إجازة مزلمهنية ومنح ات ااالختبار بإدارةالمتعلقة  5103لسنة في ضوء التعليمات الداخلية لمركز االعتماد وضبط الجودة 

. ويتكون من اختبار نظري )للجزء المعرفي االختبارإجراء في زمنشخاص ارف ومهارات األداة لقياس معبأنه أ المهني االختبارف عر  يُ 

 .من الكفاية( واختبار عملي )للمهارات العملية واالتجاهات(

 متطلبات: ةثالثب االلتزام ات المهنيةاالختباروعلى 

  داء. وقد قام مركز االعتماد وضبط الجودة والواجبات والمهارات، ومعايير األف وتحدد المهام التي توصّ  -المهنيةالمعايير

خرى بدعم من االتحاد المعايير المهنية لمهن أ إعداد، ويواصل المركز عملية األردنمعايير مهنية لعدد من المهن في  إعدادب

ممثلي وتتراوح نسبة  .للتصنيف العربي المعياري للمهن اً ة وتطويرها لكل المهن ووفقالمعايير المهنيإنجازروبي، مستهدفا واأل

النصف، ويقومون بقيادة  إلىالمعايير المهنية ما بين الثلث  إعدادفي لجان  والممارسين للمهنة القطاع الخاص من العمال المهرة

ممثلين عن  إلى إضافةوغرف الصناعة والتجارة،  صحاب العمل،منظمات أاللجان من  ءعضا، ويأتي بقية أعدادلجان اإل

 ة للتدريب.مزّودالجهات الحكومية ال

 تم تبني ، 5118نيف العربي المعياري للمهن لعام ، والتصاألردنفي ضوء قانون تنظيم العمل المهني في  -المستويات المهنية

ووفقاً التقني، واالختصاصي. المهني، والفني/الماهر، والعامل خمسة مستويات مهنية: العامل محدد المهارات، والعامل 

ات المهنية الصادرة عن مركز االعتماد وضبط الجودة، ينقسم مستوى العامل المهني في درجتين هما: االختبارلتعليمات إجراء 

مستويات ات المهنية في الاالختبارويتولى مركز االعتماد وضبط الجودة مهمة إدارة  ثانية.مهني درجة ومهني درجة أولى 

 الوطني للمؤهالت. طاراإل عدادإل لألردنالدعم  روبيةوتوفر مؤسسة التدريب األ اً حاليوالثالثة الدنيا. 

 وهذا يمثل الغرض الرئيس لهذا الدليل -ات المهنيةاالختبارتصميم وتنفيذ  أدواتواستراتيجيات و منهجيات.  

 ُتعلمجواز سفر لدخول عالم الشغل، حيث أنها تمثل االجازة المهنية وثيقة يصدرها مركز االعتماد وضبط الجودة. وتعد هذه االجازة 

وفقا لتعليمات مركز االعتماد وضبط  المتقدمين االتيةالمهنة لفئات  مزاولة جازةايات الباحث عن العمل. ويتم منح إصحاب العمل عن كفأ

 الجودة:

  المهنة في مستوى العامل الماهر  مزاولةجازة متطلبات سوق العمل إ مسار -الفرع المهنيمنح خريجي الثانوية العامة/يتم

 .اً تلقائي

 اً المهنة تلقائي مزاولةجازة ة من مركز االعتماد وضبط الجودة إيتم منح خريجي برامج التدريب الحكومية المعتمد. 

 المهنة  مزاولةجازة ة من مركز االعتماد وضبط الجودة إالمعتمدوالقطاع الخاص نح خريجي برامج التدريب المقدمة من يتم م

 بعد اجتياز اختبار نظري كتابي.

  ُللشروط الناظمة. اً ات النظرية والعملية وتبعاالختبارجازة مزاولة المهنة عند اجتيازهم بنجاح منح العمال الممارسون إي 

 



 9صفحة  : األردنختبارات والمؤهالت المهنيةدليل اال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ائالت لمزاولة المهنة من قبل العاملين في ثمان ع اً ومطلب اً الحصول على االجازة المهنية شرط يعدّ ، 6لقرارت مجلس الوزراء ووفقاً 

ويمكن أن ) خمس سنوات من تاريخ النشر، كما في الجدول االتي إلىمهال لمدة ثالث سنوات قابلة للتمديد )مجموعات( مهنية، مع فترة إ

 جازة مزاولة المهنة(:إ ات المهنية والحصول علىاالختبار إلىيتقدم العاملون في مهن أخرى 

 المهن                   تاريخ النشر

11/6/1000 الثقيلة صالح المركبات وااللياتقيادة وإ   

11/6/1000  النجارة والديكور 

10/10/1000  تشكيل المعادن والصيانة الميكانيكية 

11/6/1000  الخدمات الشخصية )الحالقة والتجميل( 

1/1/1004  التكييف والتمديدات الصحية 

1/1/1004  الكهرباء )قوى( 

1/1/1004  االنشاءات 

1/1/1004  االلكترونيات 
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 (www.vtc.gov.jo) 5100رير السنوي التق-مؤسسة التدريب المهني

 نموذج إلجازة مزاولة المهنة  4-1 شكل ال



 01صفحة  : األردنختبارات والمؤهالت المهنيةدليل اال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخالصة

يوفر نظام التدريب والتعليم األردني مستويات ومسارات متنوعة. ُينفذ نظام التدريب والتعليم المهني والتقني في األردن 
عن طريق نظام التعليم المهني كجزء من مرحلة التعليم الثانوي، بينما ُينفذ التدريب المهني من قبل جهات متنوعة 

وفئات  5118ن التعليم العالي. تبنى األردن التصنيف العربي المعياري للمهن أخرى، وُينفذ نظام التعليم التقني كجزء م
هنية لمهامه بحسب التشريعات تنظيم االختبارات الم اً مستوياته المهنية الخمسة. ويقوم مركز االعتماد وضبط الجودة ووفق

 ات مزاولة المهنة ذات العالقة.لمستويات العامل محدد المهارات، والعامل الماهر، والعامل المهني، وإصدار إجاز



 00صفحة  : األردنختبارات والمؤهالت المهنيةدليل اال
 

 

 ات المهنيةاالختبارمقدمة للتقييم و .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داء أ لقياسعدة  تقييمواستراتيجيات  لمستوى العامل الماهر. ويستخدم مركز التدريب طرائقمهني  محمد متدرب في برنامج تدريب

جل تحسين أ منفي البرنامج  داء محمد وزمالئهأل تقويمبعمل المركز كذلك . ويقوم المهني( االختبار) ةالمهار اختباراتما فيها محمد ب

 .يبرنامج التدريبال

 

 

 

 



 05صفحة  : األردنختبارات والمؤهالت المهنيةدليل اال
 

 نواعهمفهوم التقييم وتصنيف أ 1.1

نها القدرة ف الكفاية المهنية بأعر  تُ . في قدرته على تقييم كفاية الشخص مباشرة المهني االختبار/ي الختبار المهارةيتمثل الغرض النهائ

 ةالمهني المؤهالتات واالختبارمنظومة ن مك  داء المتوقعة في بيئة الشغل الحقيقية. وتُ ات األيلمستو مدى من الواجبات وفقاً عدد/إنجازعلى 

 لالختبارم لقياس معارف المتقدم تصم  من عناصر ُتتكون  المهنية اتاالختبارعليه فإن في مهنة معينة. والتأكد من كفاية شخص ما 

 هاته.اومهاراته العملية واتج

المتقدم بكفاية في قرار يتعلق يتمثل  تاج التقييم المبني على الكفايةن .فاية أو قد يكون بطرائق أخرىأساس الكعلى ما أن يكون إالتقييم 

 . مئوية عالمة/درجة لالختبار طرائق التقييم المبنية على منح المتقدمم غير كفؤ( بعكس أ)كفؤ لالختبار

من استراتيجيات/ طرائق تقييم  على تحليل المعلومات التي يتم تجميعها المهني االختباربنى القرار النهائي في ، ي  بشكل أساسي

هذه تم مقارنة ، حيث ياالختبار/عملية التقييم أثناءعن المتقدم لالختبار في المعلومات والبيانات التي يتم تجميعها  هيالتقييم أدلة . متنوعة

حليل هذه النتائج وتفسيرها ت "التقويم"يتضمن وكفاية المتقدم لالختبار. للحصول على دليل يتعلق ب اً محددة مسبق المعلومات بمعايير

 من استراتيجيات التقييم: متعددةنواع . وفيما يأتي أيبرنامج التدريبالسين لتحكذلك لمتقدم لالختبار، وشأن كفاية اب نهائي لقرار  للوصول

 /االمتحانات المدرسية،       م كفاية المتقدم لالختبار مثل لتقييمحددة مسبقاً  طراً يستخدم التقييم النظامي أ ،النظاميتقييم نظامي

، المتدربدرب وبين الم والتواصل التفاعلعملية خالل  يتمف التقييم الالنظاميأما . (الشاملتوجيهي ولواالمتحانات الوطنية )ا

 .تتعلق بأداء المتدربوتسجيل مالحظات 

 ( االختبارالتقييم النهائي /)فترة التعلم، في حين ينفذ التقييم  إنهاءجرى التقييم النهائي عند يُ  ،التكويني )المستمر(البعدي

 عملية التدريب. أثناءالتكويني )المستمر( في 

 منتج/ /الالنتاج أساسجرى تقييم المنتج على بينما يُ داء، قييم العملية يتم تقييم خطوات األفي ت ،تقييم العملية وتقييم المنتج 

 المتقدم لالختبار. قدمها أو أنجزهاالخدمة التي 

o المحرك  أجزاء هفك أثناءالمتقدم لالختبار في  قد يتضمن تقييم العملية مالحظة/مراقبةعلى سبيل المثال ، تقييم العملية

أو  للواجبات ستخدم تقييم العملية غالباً . يُ "م الاصالح المحرك أهل تم "على يركز تقييم المنتج وتجميعها، بينما 

 أدواتتصميم نماذج و إلىلحاجة ابالسالمة والصحة المهنية. وتدعو  ، وتلك المتعلقةالحرجة واألكثر أهمية المهارات

تقييم يجيب لية. ى موضوعية تقييم العم( للمحافظة عل)قوائم الرصد/الشطب، وساللم التقدير وغيرها معيارية تقييم

 ؟ من؟ وبتسلسل صحيح؟ وفي حدود وقت معين؟ وآها بشكل مالئم: ما الواجبات التي تم أداؤاالتية سئلةاأل عنالعملية 

o وقد المنتج دقةتتعلق بالتصميم ومعايير مسبقة موضوعية من طريقة تقييم العملية بوجود  كثرأ عدّ يُ  ،تقييم المنتج .

نيق؟ يتمتع المنتج النهائي بالمظهر األهل : هل يلبي المنتج مواصفات التصميم؟ يةاالتعن التساؤالت  تقييم المنتج يجيب

  هل يلبي المنتج النهائي معايير السالمة؟
   

 /غير المباشراستراتيجيات التقييم المباشر. 

o /واألسئلة، والعروض التوضيحيةمباشرة، طرائق المراقبة/المالحظة الاستراتيجيات التقييم المباشر تتضمن طرائق .

في ظروف  أوموقع العمل المتقدم في بيئة شغل محددة، مثل /داء المتدربالمراقبة والمالحظة مراقبة أطريقة تضمن ت

 على العملية والمنتج كليهما. ويمكن أوعلى العملية  ن تركز المالحظةالحقيقية. يمكن أ وحاالت تحاكي بيئة الشغل

. أما (األسئلة الداعمةالمباشرة ) المالحظة أثناءفي  أوالمقابلة طريقة كجزء من  للمتقدم لالختبار سئلةبعض األ توجيه

التي  والخدماتوالمنتجات/، التي يمتلكها المتقدم لالختبار عن المهارات أمثلةالعروض التوضيحية فيمكن أن تعطي 

 .بإمكانه انتاجها أو تقديمها 

o ات الكتابية، وتقييم األشغال السابقة للمتقدم االختبارتقييم المنتج النهائي، و ضمن هذايت، طرائق التقييم غير المباشر

 لالختبار. 

o  إضافة ،يتضمن هذا التقييم محفظة أدلة األداء، ومحفظة المهارات واألشغال السابقة، /اإلضافيالتقييم التكميليطرائق 

 العمل.  أقران/والمشرفين، وزمالءتقارير وشهادات أصحاب العمل،  إلى
 

  االستقاللية والتفكير الخالق.  باً للكفايات المتقدمة التي تشتمل على مهاراتستخدم هذا التقييم غاليُ ، تقييم المشروعاستراتيجية

وضمن فترة  دةوباستخدام موارد محدأهداف مخططة  همتحقيقختبار بشكل فردي أو جماعي، بناء على ويتم تقييم المتقدمين لال

والزمن المستغرق.  للمشروع ،والمنتج النهائي  ،طة تنفيذ المشروع، وتنفيذ المشروع نفسهخبتقييم المقّيم زمنية محددة. يقوم 

 تقييم مهارات العمل بروح الفريق. أيضاً من التقييم الجماعي ويمّكن 
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 حد  إلى-ناريوهات الشغل الحقيقي في بيئة تمثلقّيم في هذه االستراتيجية الكفايات كجزء من سيت،  استراتيجية التقييم المحاكي

موقع شغل حقيقي. وقد تتضمن السيناريوهات جميع المشكالت التي قد يواجهها عامل المستقبل. وقد تختلف طرائق  -معين

تصميم . وعند على سبيل المثال( محاكي الطيران)إعادة تكوين بيئة شغل حقيقية  إلىالمحاكاة من طريقة لعب األدوار البسيط 

هارات على أداء مدى واسع من المرته إظهار قدمن المتدرب ب التركيز على خلق أوضاع شغل ُتمّكن يجب أن ينص االختبار

القرار، وحل المشكالت، واالتصال  اتخاذ: مهارات ، والمعارف الداعمة، والمهارات العامة، مثلالتقنيةفيها المهارات الفنية/بما 

 الفاعل.  
 

  المهارات قياس )مثل اختبار كاختبار أداء  يالشفه االختبارستعمل يُ ، سئلةالتقييم المبنية على المقابلة واألاستراتيجيات

 أو طرائق ستخدم فيها اختباراتاالت التي ال يمكن أن تُ أخرى، أو في تلك الح ة( أو كاستراتيجية مكملة الستراتيجياتاللغوي

من ومع المقّيمين، الشفهي بالتواصل المسبق  االختباريمكن بناء  لمالذ األخير(.االشفهي هو  االختبارأي عندما يكون أخرى )

يتم  ات التيالموضوع لصعوبةها، تأخذ بعين االعتبار التدرج في األسئلة وفقاً إجاباتمع  معدة مسبقاً  أسئلةشجرة توفير  خالل

الفعلية التي يملكها المتقدم  كفاياتالالمقّيمين المتعلقة بشجرة األسئلة هذه قرارات وتوّجه . مع المتقدم لالختبار امناقشته

ه تحت الضغط،. كذلك تمكن هذه تصرفمن الحكم على طريقة تفكير المتقدم لالختبار و أيضاً  المقابلةطريقة تمّكن لالختبار. 

 .التعامل مع حالة أو قضية معينةرة على ، والقدالتحليل، والتركيزياتية أخرى تشمل الثقة بالنفس، والطريقة من تقييم مهارات ح
 

 كذلك ، وأو المتقدم لالختبار يمكن استخدام هذه الطريقة من قبل المقّيمين لتقييم أداء المتدرب، األداءدلة أقة التقييم بمحفظة يطر

المتدرب أو تتعلق بكفايات من األدلة  مرشحين للعمل لديها. تتكون محفظة األداء من مجموعةمن قبل شركات التوظيف لتقييم ال

، وسجالت حديثاً  تلقاهابرامج تدريب من  نماذج/أمثلةومحتويات  هذه األدلة وقد تشمل .أو المرشح للوظيفة لالختبارالمتقدم 

ا، شارك فيه لنشاطات فردية أو جماعيةوتقييم  ،الحالية أو السابقة عمالالتدريب والتقييم، والمهام والواجبات المناطة به في األ

ف/مفكرة الشغل، ، ويومياتله الممنوحة الشهاداتصور(، ورسوم فنية وونماذج من منتجات )مثل  ،ورسائل ين والمعر 

 ، والخبرات الحياتية. التوصية/التزكية

 المهنية المؤهالتو اتاالختبارمنظومة ية الستة لساسالمبادئ األ 1.1

على المعارف لالختبارالمتقدم  إمكاناتز في تقييم ركّ يجب أن يُ . يتم تقييمها التي الكفاياتمجمل مع  االختباريجب أن تتوافق طرائق  .1

زمة الوصف البسيط للخطوات الال عدّ يُ ال  ،المحددة. فعلى سبيل المثال تإنجاز الواجباواالتجاهات والمهارات العملية التي تمّكنه من 

القدرة على أداء العمل نفسه، ولتقييم  .  فالقدرة على الوصف تختلف عنميكانيكي مركبات /تقييماختبارفي  لفك قطع مركبة دليالً كافياً 

تبقى ولكنها ، همية المعارفأ على -ومن البداية -أكيدمن المهم التلكن وداء. اختبار أ إجراءال بد من  مثل هذه الواجبات أو الكفايات

على للحكم  ولكنها ال يمكن أن تكون كافية ،المركبات مفيدةفالمعرفة األكاديمية لميكانيكي غير كافية للحكم على كفاية شخص ما، 

 في إصالح المركبات.  كفايته

ربط والمهني ل لتقنياك ميل في التعليم والتدريب هنا. االختبارضرورياً ولكنه عنصر غير كاٍف في  السلوك الحركي يعد  وبطريقة مماثلة، 

 مكاناتؤخذ اإلفي حين ال تُ  ،(السيارة على سبيل المثال أجزاءفك والملموسة ) مرئيةبالسلوك الحركي والنتائج ال اختبارات األداء حصرياً 

 أجزاءالتفريق بين وظائف  لالختبار في قدرة المتقدمعن تغاضي في ال عض األحيان، وفي هذا النهج خطورةلمعرفية بالحسبان في با

 . رك، على سبيل المثالالمح

نما يحب أن تركز أيضاً على مهارات ، إحوال المثاليةع واألداء المتقدم في المواضتركز اختبارات المهارة فقط على أ ن الأيجب كذلك 

 )مثل تعطل اآللة التي يعمل عليها(.  ما المتقدم العليا، وعلى التفكير الخالق في األحوال الحقيقية عندما يحدث خطأ

 إلى، يحتاج العاملون عمالفي كل األ. 5المهني االختبارفي  (الكفايات االستخدامية) األساسية/مهارات الشغل المحوريةيجب تضمين و

 إلىحل المشكالت، ويحتاجون  إلى، والعمل مع بعضهم بعضاً، وواالتصاالتاستخدام تكنولوجيا المعلومات  إلىببعضهم، و االتصال

/ قادرة على تقييم مثل هذه المهارات المحوريةوعليه يجب أن تكون اختبارات المهارة )من بين مهارات أخرى(.  الحسابيةالمهارات 

 جميعها.  عمالولأل ،الالزمة للعاملين جميعهمو األساسية

                                                           
2
ة من قبل مركز االعتماد وضبط الجودة. ويقوم مركز االعتماد وضبط معدّ ية الاألردنستخدم مصطلحات المهام والواجبات في المعايير المهنية تُ  

االتصال، مثل عايير الجديدة ) ت االستخدامية في المصطلح الكفاياتحاد األوروبي. ويتم استخدام مر معايير مهنية جديدة بدعم من االالجودة حالياً بتطوي

 .مصطلحات المهام والواجبات إضافة إلى( ح فريق العمل، وحل المشكالتورو
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على تتبنى بعض البلدان النهج المبني . بني على الكفايات األكثر مالءمةالنهج الم عد  ي  يات التقييم تختلف من بلد آلخر، ولكن استراتيج .1

أم بوضوح فيما إذا كان الشخص كفؤاً د حدّ والذي يُ تباع تقييم مبني على النتاجات ا إلىبينما تميل بلدان أخرى  ،/للتقديرالعالمات للتدريج

         ميكانيكي تمديدات صحية  فإذا أراد شخص أن يشغلمة، األكثر مالءالنهج المبني على الكفاية النهج  يعدّ أم غير مؤهل.  ال، مؤهالً 

 التي، وحدود دنيا لمعدالت األداء الكفؤ من الممكن وضعلكن % على سبيل المثال. و75بنسبة  كون مهتماً إذا كان كفؤاً فلن ي ()مواسرجي

االتقان الكامل لبعض مكونات األداء ضرورياً، مثل تلك المكونات  يعدّ قد ولكن أيضاً كفؤاً.  يعدّ ل اأن يجتازهلالختبار  على المتقدم

 . أهمية رت الفنية الحرجة أو األكثرتبطة بالسالمة والصحة المهنية وغيرها من الكفاياالم

لشركات . المهني وإجراءاته االختبارفي تصميم وتنفيذ ومراجعة  والشركاء ذوي العالقةهناك حاجة لتعزيز المشاركة الواسعة من  .3

 ي التدريب، وللمؤسسات الحكومية، وللعمال المهنيينمزّودالعمال، ول، ولنقابات عملولمنظمات أصحاب الالقطاع العام والقطاع الخاص، 

صغيرة، لكل هؤالء دور ات، ولخبراء المهنة، وللمنشآت الاالختبار، وللبلديات والمجتمعات المحلية، وللمقّيمين، ولمعّدي والممارسين

المهنية. كذلك تستطيع الجهات المستفيدة  المؤهالتات واالختبارو بالتقييمفكلما اتسعت المشاركة ازداد االعتراف الوطني ه. وعليهم أداؤ

 التقييم. يم، وتحسين شفافية عمليةوالتقي االختبارلمنظومة  تقديم الدعم العينيبالمساهمة 

جرى في التي تُ  تختلف الظروف .العملقرب ما يمكن من واقع أماكن تكون أ هناك حاجة لتحديد الظروف المعيارية لالختبار بحيث. 4

 يئة الشغل الحقيقية الموقع االفضلتلك االقل مصداقية وموثوقية. وتعد ب إلىمن الظروف المثالية  ،ظلها اختبارات المهارة

 منظومة االختبارات والمؤهالت المهنية يقودها أصحاب العمل والعمال في ألمانيا

، تقوم الدولة بتنظيم وتنفيذ االختبارات الخاصة بالتدريب الذي يتم في مؤسسات التدريب المهني، بينما تقوم غرف (02)في ألمانيا 

التجارة بتنظيم االختبارات الخاصة بالتدريب في مواقع العمل واإلشراف على تنفيذها )اختبارات وسيطة/مرحلية ونهائية(. ولعقد هذه 

لة بتشكيل لجان المقّيمين والتي يتكون كل منها من ثالثة أعضاء كحد أدنى يمثلون أصحاب العمل االختبارات، تقوم الغرفة المسؤو

والعمال إضافة إلى مدرب من مدرسة مهنية. وتصدر لجنة التدريب المهني في الغرفة القواعد والتعليمات الواجب مراعاتها في 

ر التقدم لالختبار، وشكل االختبار، ومعايير تصحيح االختبار )وضع االختبارات النهائية. وتحدد هذه القواعد والتعليمات معايي

الدرجات(،والترتيبات المتعلقة بإصدار الشهادات، والنتائج المترتبة على خرق القواعد والتعليمات، وإمكانيات إعادة االختبار. في 

لّفة بإعداد أسئلة موحدة لالختبارات على مستوى البلد المهن التي يتوافر فيها عدد كبير من المتدربين، فقد تم إنشاء مراكز رئيسة مك

 بكامله، ولعدة مهن، ومنها: 

  لالختبارات في مجال المهن التجارية 

The AufgabenstellefürkaufmännischeAbschluss- und Zwischenprüfungen(www.ihk-aka.de) 

ZentralstellefürPrüfungsaufgaben ZPA Nord-West  (www.ihk-zpa.de)      وأيضاً    

 معهد التطوير ألسئلة االختبارات والمساعدة التعليمية :   / الفنية لالختبارات في مجال المهن الصناعية 

Prüfungsaufgaben- und Lehrmittelentwicklungsstelle- PALof the IHK Region Stuttgart )www.ihk-pal.de( 

  اللجنة الفنية المركزية للتدريب والتعليم المهني في الطباعة واإلعالم :  االعالملالختبارات  في مجال مهن الطباعة و 

Zentral-FachausschussBerufsbildungDruck und Medien  (www.zfamedien.de) 

في كل عام يتم تطوير اختبارات مرحلية ونهائية جديدة. وعند عقد هذه االختبارات فإن االختبار يتم لكل المتقدمين في نفس الوقت 

في كل مواقع االختبار في ألمانيا. ويتضمن هذا اختبارات تفصيلية كتابية وعملية، وقوائم بالمعّدات واألدوات، ووسائل القياس، 

 ختبار. وهذا يساعد الشركات التي سُتعقد فيها االختبارات لتكون مستعدة وجاهزة في الوقت المحدد. والمواد الالزمة لال

file:///C:/Users/kanaana/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/QLWSASR7/(www.ihk-aka.de)
http://www.ihk-zpa.de/
http://www.ihk-pal.de/
http://www.ihk-pal.de/
http://www.zfamedien.de/
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ن ناحية /المتقدم لالختبار. ومداء المتدربلذلك فاعلية تقييم أ اً تزداد تبعالكفاية واألداء. وكلما زادت واقعية عملية التقييم، اختبارات جراءإل

 . المتقدمينلضمان العدالة والمساواة لكل  يالمعيارية الختبار المهارة أمر ضرورالظروف  خرى، فإن توفيرأ

االعتراف بالتعلم المسبق هو عملية تقييم  .كيلهيجب تشجيع االعتراف بالتعلم المسبق كعامل مهم يساهم في حراك سوق العمل وتش .5

عن كيفية اكتساب تلك الكفايات )تدريب نظامي، وبغض النظر  ،على المعايير المهنية على كفاية الشخص بناءً هادة تصادق ش إصدارو

ن عن ويبحثو العاملين لحسابهم الخاص لألشخاصوبخاصة  اً االعتراف بالتعلم المسبق مهم دّ ع  يُ عملية(. وتدريب غير نظامي، خبرة 

غير المنظم والراغبين في  االقتصادوكذلك للعاملين المشتغلين في  ترقي والتقدم الوظيفي،ال إلى، وكذلك للمشتغلين الذين يسعون وظيفة

اف بالتعلم المسبق قد بمسار تعليمي. واالعتر االلتحاقسين الراغبين في ارمللم يضاً في القطاع المنظم، ومهم أ أعمال إلىوالتحول  االنتقال

صلية عند بلدانهم األ إلىهمية بمكان وبخاصة في سياق الهجرة، حيث يتيح للعاملين فرصة االعتراف بمهاراتهم بعد عودتهم يكون من األ

 انقضاء فترة الهجرة. 

ن اإلطار المالي أعلى  .على مدى توافر مصادر التمويل ولمختلف المراحلالمهنية عملية مكلفة، وتعتمد  المؤهالتو اتالختبارا. 6

ضمان التغطية حاجة لومتينة ويمكن الوثوق بها، والة اختبارات كفؤ إلىيأخذ في الحسبان ضرورة تضمين التكاليف كلها للوصول 

 :ات المهنيةاالختبار تكاليفتشمل . الواسعة لالختبارات

  ات، وتكلفة االختباري معدّ ت جور ومكافآرش الديكم )إن لزم(، وأتكلفة التحليل المهني، وتكلفة و –االختبارمرحلة تصميم

، وتكلفة جمع االختبار أسئلةات، وتكلفة طباعة وتوزيع االختبارتقييم  أدواتات، وتكلفة طباعة ونشر االختباري معدّ تدريب 

، وتكلفة االجتماعات والورش كلياً  أوا جزئيً  نظير تفرغهم االختبارو معدّ دلة التقييم، وتكلفة تعويض الجهات التي يعمل فيها أ

 والجلسات التدريبية.

  وتكلفة مواصالتهم، وتكلفة االجتماعات والتدريب، االختبارمين ولجان االشراف على ت المقيّ أجور ومكافآ –االختبارتنفيذ ،

ات معدّ تكلفة استخدام  أو، وتكلفة استعمال مواقع في القطاع الخاص كمراكز اختبار االختبارالمواد المستهلكة في تنفيذ تكلفة و

 .لألشخاص المعوقين االختبارتكييف تكلفة  إلى إضافةمن القطاع الخاص، 

  ات وتنفيذها.االختباروضبط الجودة على عملية تصميم شراف ومراقبة مركز االعتماد تكلفة إ -االختبارجودة ضبط 
 

، )ب( القدرة البديلة المباشرة وتكلفة الفرصةخذ في الحسبان )أ( التكلفة ال بد من األ االختبارتحديد رسوم نه عند ويجب التأكيد على أ

ال يوجد رسوم اختبار للمتدربين المتقدمين من القطاع  األردن. في /المؤهلالشرائية للمتقدمين لالختبار، و )ج( القيمة السوقية للشهادة

 من القطاع الخاص. ة للتدريبمزّودالمتدربين الملتحقين في الجهات الالممارسين ومن لكن الرسوم تجمع من   ،العام

 متطلبات تطبيق االعتراف بالتعلم المسبق

لمسبق في قامت سلطة التدريب والتعليم المهني في تنزانيا، وبدعم من منظمة العمل الدولية بإعداد دليل عن االعتراف بالتعلم ا

 . وقد حدد الدليل قائمة من الفرضيات المهمة وراء تنفيذ سياسة االعتراف بالتعلم المسبق، منها:(03) تنزانيا

 ،المشاركة الفاعلة ألصحاب العمل واألشخاص المعنين في تصميم التقييم وتنفيذه 

 التدريب، بحيث يتمّكن حاملو الشهادات من الوصول إلى  التنسيق الوثيق بين السلطات الحكومية ومزّودي

 مسارات التعلم وااللتحاق بها،

  وجود منظومات داعمة إلعداد المعايير وتطويرها، وأدوات التقييم ومنهجياته، وتوافر المقّيمين المتمّكنين، وتوافر

 منظومة للمتابعة والتقييم،

 ان ضيق مجال المهارات لألفراد العاملين في االقتصاد غير في الحسبتأخذالت مرن ومعايير كفايات نظام مؤه

 المنظم بخاصة، 

 ،إعداد منهجيات مبتكرة لتقييم المعارف والمهارات وبخاصة للعاملين في االقتصاد غير المنظم 

 نظام مالي واضح ومستدام خصوصاً أنه )أ( قد يكون المتقدمون بحاجة إلى دعم مالي، )ب( قد يكون تنظيم التقييم 

 ، اً المبني على محفظة األداء مكلف

 .تأكيد صدقية شهادات االعتراف بالتعلم المسبق ومعادلتها بالدرجات والشهادات النظامية 
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 رسوم اختبارات المهارة
 بنين

(، ُتدفع إلى منظمات الصناعات الصغيرة )اتحاد وطني دوالراً أمريكياً  0105فرنك ) 20111في كاندي، تقدر التكلفة بحدود 

التي تشرف على  متعدد المهن(. ُيقًسم هذا المبلغ بين لجان التقييم، والجمعيات الوطنية، ومنظمة الصناعات الصغيرة

مة، إضافة إلى مبلغ مقابل الشهادة الصادرة عن الحكو اً امريكي اً ( دوالر0105يدفع التلميذ المهني مبلغ ) اإلختبار. وحالياً 

مريكياً ُتدفع أ ( دوالراً 0403على، وتصل إلى )أخرى لمواد االختبار. وفي دجوغو، تكون التكلفة أ مريكياً أ راً ( دوال0105)

للحصول على الشهادة ولكل المهن، وعلى المتقدمين لالختبار توفير مواد  مريكياً أ ( دوالراً 6107لالختبار، و) لتسجيلعند ا

 .(6) االختبار على نفقتهم
 

 5106 آب 06فرنك، بتاريخ  691088مريكي = أ دوالر 0معدل الصرف: 
http://themoneyconverter.com/USD/XAF.asp 

 الكاميرون
 % من هذا المبلغ تكلفة مواد االختبار72إلى اتحاد العمال الحرفيين، بحيث يغطي  أمريكياً  دوالراً  01009يدفع المتقدم 

 (6) .)مثل الخشب والمالبس( والكهرباء

 غانا
كرسوم تنظيم االختبار ُتدفع  مريكياً أ ( دوالراً 06م ما يعادل )في تقييم الكفاية لمهنة الحالقة على سبيل المثال، يدفع المتقد

الكفاية،  لمنظمة الصناعات الصغيرة الخاصة بمهن الحالقة. تكلفة االختبارات المهنية الوطنية تساوي ضعف تكلفة تقييم
 .(6) وتدفع مباشرة للسلطة الوطنية

 األردن
لمستوى  امريكياً  دوالراً  2402، وهذا يعادل  أردنياً  ديناراً  61لمهنية، كما يأتي: )أ( للمستويات ا تختلف رسوم االختبار تبعاً 

لمستوى العامل محدد  مريكياً أ دوالراً  5805العامل الماهر، )ج(  لمستوى مريكياً أ دوالراً  65037العامل المهني، )ب( 
زة مزاولة إلصدار أو تجديد إجا مريكياً راً أدوال 0600مهنية كذلك أن يدفعوا المهارات. وعلى المتقدمين لكل المستويات ال

 ملحق أ((صدار بدل شهادة مفقودة أو تالفة.ال امريكياً  دوالراً  7014المهنة، و 
 

 5106آب  06 نشرة البنك المركزي األردني مريكي،أ دوالر 10718دينار اردني=  0صرف: سعر ال
 

http://themoneyconverter.com/USD/XAF.asp
http://themoneyconverter.com/USD/XAF.asp
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 الخالصة
ف الكفاية المهنية بأنها القدرة على إنجاز مدى من الواجبات وطبقاً للمعايير المتوقعة في بيئة العمل الحقيقية، ويكون  ُتعر 

غير مبني على الكفاية، وهناك استراتيجيات تقييم اخرى تشمل: تقييم منظم مقابل تقييم غير  التقييم تقييما مبنياً على الكفاية أو

 منظم، وتقييم نهائي مقابل تقييم تكويني، وتقييم عملية مقابل تقييم منتج.

هذه المعلومات بمعايير تمثل أدلة التقييم المعلومات والبيانات التي يتم جمعها عن المتقدم في أثناء عملية التقييم. ويتم مقارنة 

محددة للحصول على دليل عن كفاية المتقدم. ويمكن جمع أدلة التقييم عبر طرائق تقييم مباشرة وطرائق تقييم غير مباشرة أو 

عن طريق طرائق تقييم تكميلية. وتشمل استراتيجيات وطرائق التقييم: تقييم العملية، والمنتج، والمشروع، والمحاكاة، 

 حفظة األداء.والمقابلة، وم

 يجب إعداد منظومة االختبارات والشهادات المهنية على أساس المبادئ الستة األساسية اآلتية:

  يجب ان تتوافق طرائق االختبار مع مجمل الكفايات المطلوب تقييمها، وأن تعزز المعارف واإلتجاهات والمهارات

 التي تتيح للفرد إنجاز الواجبات المحددة.

 قدمين من بلد آلخر، ويعّد التقييم المبني على الكفاية التقييم األكثر فاعلية.يختلف تقييم المت 

 .هناك حاجة لتعزيز مشاركة الشركاء ذوي العالقة في عملية إعداد، وتنفيذ، ومراجعة عمليات االختبار 

 مواقع العمل. هناك حاجة لتحديد الظروف المعيارية إلجراء االختبار، وأن تكون أقرب ما يمكن إلى حقيقة وواقع 

 .ينبغي تشجيع االعتراف بالتعلم المسبق 

  عمليات االختبارات والمؤهالت المهنية مكلفة، ويجب أن تعتمد على كل مصادر التمويل المتاحة ولمختلف مراحل

 االختبار.
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 المهنية اتاالختبارتصميم  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ات وفقاً االختبارتصميم  فيقدرتهم  وإظهار ثباتعليهم إعدد من المتطلبات: ف أساسعلى المهنية  اتاالختبارختار مصممو يُ 

نظمة الناظمة القوانين واأليضا تفهم وعليهم أ عليها مركز االعتماد وضبط الجودة،لالستراتيجيات والطرائق التي يوافق 

التصنيف المهني الوطني والتصنيف العربي  لغة العربية بشكل ممتاز، وتفهمالوااللتزام بها، واستخدام  لالختبارات المهنية

يشاركوا في  نوأ، ولديهم الخبرة العملية كاديمياً ن يكونوا مؤهلين أوأوكذلك تفهم توصيف المعايير المهنية،  ،المعياري للمهن

لممارسون ن يلعب ايجب أ. 4ينظمها مركز االعتماد وضبط الجودةالمهنية  اتاالختبارواحد عن  سبوعدورة تدريبية مدتها أ

 . ات المهنيةاالختبارمعتبراً في تصميم  والعاملون المهرة دوراً 

 

  

                                                           
4
ن تشري 0 -ايلول/سبتمبر 59االختبارات المهنية في الفترة  الورشة التدريبية المنظمة من قبل منظمة العمل الدولية ومركز االعتماد وضبط الجودة لمصممي 

 في عمان. 5103أول/أكتوبر 
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 االختبارالنظري و االختباربعض من خطوات إعداد . االختبار عدادإل المهني االختبار ذا الفصل الخطوات السبعة لمصممييصف ه

 .ن معاً()في آ يمكن تنفيذها بالتوازيالعملي 

 

 

 

 (1)الخطوة  د المهام والواجباتيحدت 1.3

من التصنيف الوطني  هذه المعايير شتقتُ و، لمعايير مهنية محددة مهام طبقاً  داءفي أه إمكاناتقدرة المتقدم و ات المهنيةاالختبارتقيس 

 المعياري للمهن.

معايير مهنية وطنية لست عائالت )مجموعات(  إعداد، قام مركز االعتماد وضبط الجودة وبالتعاون مع القطاع الخاص باألردنفي 

 : اآلتيةوفقا للهيكلية ومهنية، 

 مهام وواجبات المهنة، 

 مهارات كل من الواجبات، 

  داءألامعايير تقييم، 

 واتجاهيةأدائية، أأو كل مهارة من حيث كونها معرفية،  طبيعة و هميةأ، 

 المهارات االستخدامية الالزمة للمهنة، 

 مواصفات التدريب، 

 المعارف الداعمة، 

 التدريب العملي الالزم. 

6الخطوة   

تصميم أدوات تقييم االختبار 
 العملي

 

  5الخطوة 

 تصميم مصفوفة أدلة التقييم

  7الخطوة 

إخراج االختبار النظري وأدوات 
التقييم لالختبار العملي  

 بصورتها النهائية

  4الخطوة 

اختيار طرائق التقييم المناسبة 
 لالختبار العملي

3الخطوة   

 تصميم االختبار النظري

2الخطوة   

 تصميم جدول مواصفات االختبار

1الخطوة   

 تحديد المهام والواجبات
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 (1)الخطوة  االختبارم جدول مواصفات يصمت 1.3

مهنة محددة. نتاجات تعلم لمهارات/أو  تواجبامهام أو  أساسعلى  ات المهنيةاالختباربنى تُ 

متوقع من " ما هو الوالمعبر عنه بـ التعلمي نص يمثل التحصيلبأنها  ف نتاجات التعلمعر  وتُ 

 أو، المهني االختبار في يكون قادراً على أدائه"ن أن يفهم، ون يعرف، وأأالمتدرب المتعلم/

 ،والقيم ،كذلك االتجاهات والسلوكات عملية التعلم. وتشمل نتاجات التعلم إنهاءعند 

 واالخالق.

)المعرفية واالدائية  المهام، والواجبات، ونتاجات التعلم االختباريبين جدول مواصفات 

 هميتها. وتصنف نتاجات التعلموم ودرجة أواالتجاهية( ومستوى كل منها وفقا لتصنيف بل

همية النتاج أ. وتتحدد درجة ومنخفضةهمية في مرتفعة، ومتوسطة، من حيث درجة األ

 .بالتشاور مع الممارسين المؤهلين من القطاع الخاص التعلمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 االختبار أسئلةوبخاصة  المهني االختبار أسئلةويساعد جدول المواصفات في تحديد 

ً النظري. ويساعد الجدول أ . ويمثل وتوزيع الدرجات االختبار أسئلةزان أوفي تحديد  يضا

. وتبين "فست بالطبقأوعمل "طباع من جدول المواصفات الخاص ب الجدول الالحق جزءاً 

 ،صالح المركباتإعملين في /( جداول مواصفات اختبار لمهنتين0-و ج 0-ب)المالحق 

 .والطباعة والتغليف

ن سوق على في المجال المعرفي حيث أأمستويات المهني  االختباريقيس ن من المهم أ

خالق كجزء من االقتصاد الحديث المبني على التفكير أعلى من الالعمل يتطلب مهارات 

 المعرفة. 

  

هي  هناك ثالثة مجاالت متداخلة ،تصنيف بلومفي 

المجال المعرفي، والنفس حركي، واالتجاهي 

 تتضمنها نتاجات التعلم:

 

في المجال المعرفي حدد بلوم ستة مستويات بدءاً 

من التذكر البسيط أو تعّرف الحقائق )المستوى 

المستويات األكثر تعقيداً، مثل تركيب األدنى( إلى 

 وتقويم األفكار )المستويات األعلى(.

 

تذكر/استرجاع بسيط  – معرفة – 1المستوى 

للمعلومات: يعّرف، يحّدد، يسّجل، يطابق، يسّمي، 

 يرّتب، يتذّكر، يتعّرف، ينّص.

 

يفهم معنى المعلومات  -استيعاب -1المستوى 

يبحث،  والمشكالت ويفسرها: يصّنف، يصف،

يشرح، يعّبر، يعّد تقريراً، يعيد صياغة النص، 

 يراجع، يترجم.

 

يطّبق ما تعلم في الصف في  -تطبيق -3المستوى 

أوضاع جديدة وغير مألوفة: يطّبق، ينتخب أو 

يختار، يبّين، يمّثل، يستخدم، يوّضح، يفّسر، 

يشّغل، يمارس، يجدول، يرسم، يحّل، يستعمل، 

 يكتب.

 

يحلل المواد واألفكار إلى  -لتحلي -4المستوى 

جزئياتها لتفهم هيكلها التنظيمي: يحلّل، يقّدر، 

يصّنف، يقارن، يباين، ينتقد، يفاضل، يمّيز، 

 يفحص، يجّرب، يسأل، يختبر.

 

يستخدم األجزاء ليكون كالً  -تركيب -5المستوى 

جديدا مع التأكيد على خلق معنى أو هيكل جديد: 

، ينشئ، يخلق/ يكّون، يرّتب، يجّمع، يجمع، يؤلّف

يصّمم، يطّور، ينّظم، يخّطط، يحّضر، يقترح، 

 يجّهز.

 

يحكم على قيمة األشياء:  -التقويم -6 المستوى

يسّعر، يقّيم، يجادل، يدافع، يقّدر، يحكم، يتنبأ، 

 يثّمن، يدعم.

ومن الجدير بالذكر ان بعض خبراء 

التعليم والتدريب التقني والمهني يدافعون 

عن منهجية " عمليات الشغل واألعمال"  

بدال من تقسيم المهارات أو نتاجات التعلم 

 واتجاهية.إلى معرفية، وأدائية 
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 جزء من جدول مواصفات اختبار مهني لعمل "طباع أوفست بالطبق"  1-3 جدول ال

 

 (3)الخطوة  المهني النظري االختباريم صمت 3.3

ات االختبار عقدتُ حيث ، وبالمهنية في شقين نظري وعملي اتاالختبارجرى تُ ، المهنية في األردن اتاالختبارحسب تعليمات إجراء 

من  اختبارات تعتمد فقرات االختيارهي لالن  المهنية النظرية في األردن اتاالختباروات العملية. االختبارعن  لبشكل منفص النظرية

والحقائق، والمفاهيم، والنظريات تبعاً لجدول  فهم المبادئ،المتعلقة بالمعرفية  للكفاياتوالمستويات المختلفة متعدد لقياس القدرات 

 . االختبار مواصفات

الفقرات ذات اإلجابة ويمكن تصنيفها في  .محددة ودقيقة وواضحة وفقراته المهني النظري االختبار أسئلةيجب أن تكون بشكل عام 

 . (6) والفقرات ذات اإلجابة المنتقاة ،المصوغة

 نواع: في ثالثة أ تصنف الفقرات ذات اإلجابة المصوغة

  التي تركز على التعريف المختصر، وتفسير وشرح مسألة ما.  القصيرة اإلجابةفقرات 

 كثر عمقاً من قبل ركز على قياس جوانب عدة إلجابات أالتي ت اإلجابة محددة اإلجابة أو مفتوحة )المقالية( الفقرات اإلنشائية

 المتقدم لالختبار. 

  مأل الفراغ في العبارات اآلتية: أو برمز أو باسم أو مصطلح، مثل ا الفراغ بكلمة طلب من المتقدم ملءإذ يُ ، يلالتكمفقرات 

 " بوساطة ................... لكترونيإلشعال اإلفي نظام ا يتم فتح وإغالق الدارة االبتدائية" 

  

 المهني االختبارجدول مواصفات 
 

 ماهرالمستوى:      7365126رمز العمل:      اع / أوفست بالطبقطبّ اسم العمل:      الطباعةالمهنة: ف     الطباعة والتغليالقطاع: 
 

المهام 
 والواجبات

 
 
 
 

 نتاجات التعلم
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 طبيعة النتاج التعلمي/المهارة

 المجال المعرفي

ية
دائ
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يجهز 
ويتفقد آلة 
طباعة 
 األوفست

 قببالط

يتعرف آلة طباعة األوفست بالطبق، وأجزاءها، ومبدأ 
 عملها 

0     * *   

يتعرف معايير وشروط ضبط ومعايرة آلة طباعة 
 األوفست بالطبق 

0     * *   

 * * * * *    0 يرتدي مالبس العمل 

يجري عمليات الفك والتركيب ألجزاء آلة طباعة 
 األوفست بالطبق 

0  * * * * * * * 

يجري عمليات الضبط والمعايرة ألجزاء آلة طباعة 
 األوفست بالطبق بحسب أوامر التشغيل 

0 * * * * * * * * 

 * * * * *    0 يشغل آلة طباعة األوفست بالطبق 

يجري 
عملية 
طباعة 
األوفست 
 بالطبق

يتعرف المشكالت والعوامل المؤثرة في نتائج طباعة 
 األوفست بالطبق 

0     * *   

 * * * * * * * * 0 يطبع تجارب طباعية أولية ويقارنها بأوامر التشغيل 

يراقب نتائج الطبع من حيث ثبات اللون وانتظام 
 المسار 

0 * * * * * * * * 

 * * * * * * * * 0 يعالج المشكالت واألعطال الطباعية 
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 على من الموضوعية عن طريق: ر لالختبار المستوى األتوف  الفقرات ذات اإلجابة المنتقاة

 م خطأ. مثال: أجب عن اآلتي بنعم أو ال: أ اً يطلب من المتقدم أن يقرر فيما إذا كانت العبارة صواب: طأفقرات الصواب والخ 

 " ()      التزييت زيتنسبة استهالك زيادة  إلىك العالية المحردوران سرعة تؤدي " 

 طابق بين ( بين العبارات المتضمنة في عمودين. مثال: طلب من المتقدم أن يطابق )يربطيُ  :)المزاوجة( فقرات المطابقة "

 : "العبارات في العمودين اآلتيين
 

 0 ستخدم الماء في نظام الطباعة باألوفست من أجل.....يُ  0
مناطق غير الة ويمناطق الطباعالعملية الفصل بين  إنجاز
 ة يالطباع

5 
في آلة طباعة  )البليت( ةيالطباع ستخدم حشوة  الصفيحةتُ 

 األوفست من أجل .....
 منع مرور الورق المزدوج / الثنائي 5

 التثبيت مساطر تصفير  3 ..... على في آلة الطباعة يعمل حساس اإلزدواجية 3

6 
آلة طباعة  ت( على اسطواناتالطباعية )البليتافائح صلتثبيت ال
 ..........، فمن الضرورياألوفست

 المالئمةالوصول لقيم الكبس  6

 التشغيل  أثناءصوت اآللة في التخفيف من  2  

 منع جفاف الحبر  4  

 

 :اإلجابة (المموهات) المحتملة أو البدائلطلب من المتقدم أن يختار من بين عدٍد من اإلجابات يُ  فقرات الخيار من متعدد 

 ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة" : الصحيحة لعبارة مقترحة. مثال: "

 جانبها هو...... الغاية من وجود خطي بداية الطباعة أسفل الصفيحة الطباعية )البليت( وعلى

 . تحديد التتابع في طبع األلوانتمكين الطّباع من  -أ

 اع من ضبط التوازن اللوني. تمكين الطبّ  -ب

 . يم البصري لإلزاحةتقيال اع منتمكين الطبّ  -ج

 . لإلنحراف يم البصريتقيالاع من تمكين الطبّ  -د

 النظري. االختباروفقرات  سئلةنواع المختلفة ألمقارنة بين األ ويستعرض الجدول االتي

 النظري االختبارمقارنة بين األنواع المختلفة ألسئلة وفقرات   1-3 جدول ال

 التقييممجال  الخصائص االختبارتوجيهات / إرشادات لمصممي 
/  سئلةنوع األ

 الفقرات

 .فكرة أو فكرتين محددتينعلى االجابة  احتواء
 .وضع تعليمات ومعايير واضحة لإلجابة

تتضمن االجابة في حدها 
 521األعلى ثالث فقرات أو 

 .كلمة
في الغالب العالقة بين  تختبر

 .مفهومين

 مستويات المجال المعرفي جميعها
 فقرات اإلجابة
 القصيرة

 حة عن طول اإلجابة وسياقها. إرشادات واضضع و
 .ضع معايير واضحة لإلجابةو

 .لإلجابة وقت كافٍ  ءاعطا
 .لمهارات االتصالاعطاء وزن 

في معظم الحاالت تقّيم أكثر 
 .من نتاج تعلمي

 مستويات المجال المعرفي جميعها
الفقرات 
 اإلنشائية

 .فكرة رئيسة واحدة فقط  اختبار
 .المفاهيم والمصطلحات اختبار

 .في نهاية الفقرة الفراغ ضعو
 .ةخيارات اإلجابة محدود

 .تستخدم فقرات بسيطة
تستخدم في اختبار المفردات 

 .ومعاني الكلمات
 فقرات التكميل المستويات الدنيا من المجال المعرفي



 53صفحة  : األردنختبارات والمؤهالت المهنيةدليل اال
 

 .اإليجاب )وليس النفي(يفضل كتابة الفقرة بصيغة 
 .فكرة واحدة اختبار
اإلجابة إما بصواب أو خطأ وليس هناك بديل  تحديد
 .ثالث
) دائماً،  عن الكلمات ذات الطابع التعميمي دابتعاال

)غالباً، في معظم  العبارات غير المحددةنادراً( أو 
 .الحاالت(
% من عدد 21أن تشكل العبارات الصحيحة مراعاة 

 .الجمل الصحيحة

احتمالية للتخمين بنسبة  هناك
21 %. 

 .سرعة التصحيح 
 .فاعلة في التقييم التكويني

 مستويات المجال المعرفي الدنيا
 
صواب فقرات ال
 خطأوال

 .ضع خيارات إضافيةو
 .المتعلقة بالقوائم أو األعمدة  توضيح االتجاهات

فقرات العمودين متجانسة ومرتبة بشكل أن تكون 
 .منطقي 

فرصة تخمين اإلجابة 
 .محدودة

 .النهائيفاعلة في التقييم 

مستويات المجال المعرفي الدنيا 
 والمتوسطة

 فقرات
 المطابقة

 .خيارات االجابة بالطول نفسهأن تكون 
 .د إجابة واحدة صحيحةيحدت
 .ضع خيارات معقولة لإلجابةو
 .م خيارات االجابة بحروفيرقت

تمثل البدائل إجابات و ،الفقرة مشكلة يتضمن متنأن 
 .محتملة لها

وتجنب اإلطناب واإلسهاب في  ،قصيرة تكون البدائلأن 
 .الكلمات غير المرتبطة بالفقرة أو المشكلة

إشارات في الصياغة اللغوية التي قد تشير  إعطاء  دمع
 .اإلجابة إلى

وإذا تم  ،في بداية السؤال م حروف النفياستخدعدم ا
 .أسفلها وضع خطفيتم استخدامها 

فاعلة في التقييم التكويني 
 .مجاالً للمناقشةألنها توفر 

 مستويات المجال المعرفي جميعها
ولكنها أكثر فاعلية في المستويات 

 العليا

 
فقرات 

يار من تخاال
 متعدد

 

ختبار ال( مثاالً آخر 3-، ويبين الملحق )بهرفيما يأتي مثال على اختبار مهني نظري لعمل "ميكانيكي مركبات خفيفة"، المستوى الما

 . لنفس العمل نظري
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 صفحات 6: االختبارصفحات  عدد           3 عدد االسئلة:       عالمة 100 العالمة:       دقيقة 60: االختبارمدة 

 

 أجب عن جميع األسئلة االتية:

 عالمة( 43)  حة :السؤال األول:  ضع دائرة حول رمز االجابة الصحي

 من األسباب التي تؤدي إلى ضعف في قدرة المحرك نتيجة لعطل في دورة الوقود : -1

    معايرة صمام الدخول أقل من الالزم . .أ 

 فلتر هواء .عدم وجود  .ب 

  ضعف في ضغط المضخة الكهربائية أو الميكانيكية .ج 

 .ضغط زائد لمضخة الوقود .د 

 أكثر دورات التزييت استعماالً في محركات السيارات هي دورة التزييت : -1

 من الحوض الجاف . .أ 

 بالرش )الطرطشة(. .ب 

 بالخلط . .ج 

 بالضغط . .د 

 يستخدم :لقياس كثافة سائل التبريد   -3

 المانوميتر . .أ 

 الهيدروميتر . .ب 

 االفوميتر . .ج 

 البالنوميتر . .د 

 شعال عندما :بائية بين قطبي شمعة اإلتحدث الشرارة الكهر -4

 تكون نقاط التماس مغلقة . .أ 

 تكون نقاط التماس مفتوحة . .ب 

 يكون الملف االبتدائي في حالة بناء المجال المغناطيسي . .ج 

 يكون المكبس في النقطة الميتة السفلى. .د 

 الخانق بالتحكم بقوة المزيج عن طريق التحكم بكمية :يقوم صمام  -5

 الوقود الداخلة لغرفة االحتراق . .أ 

 الوقود الخارجة من المضخة . .ب 

 الوقود الداخلة للمغذي . .ج 

 الهواء الداخلة للمغذي . .د 

 مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

 مركز االعتماد وضبط الجودة

 ماهر: مستوى "، المكيانيكي مركبات خفيفةـ "ر نظري  لختبانموذج ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 ستخدم صمام التسريب في مصفي الزيت لغرض :ي   -6

 . باألوساخ ند انسداد المصفيزييت في المحرك عماكن التعدم السماح للزيت بالمرور الى أ .أ 

 كثر من الالزم .رفع ضغط الزيت في حالة انخفاضه أ  .ب 

 . باألوساخ زييت في المحرك عند انسداد المصفيماكن التبالتدفق إلى أالسماح للزيت  .ج 

 كثر من الالزم .خفيض ضغط الزيت في حالة ارتفاعه أت 

 بدء تشغيل محرك المركبة :سباب التي تؤدي الى هبوط فولتية المركم عند من األ -7

 جداً . وزن النوعي للمحلول اإللكتروليتي عالال .أ 

 مستوى المحلول في المركم مرتفع . .ب 

 شعال .خلل في مفتاح اإل .ج 

 عطل في نظام بدء الحركة . .د 

 :إلى تبريد المحرك مروحةيؤدي الشد الزائد في سير  -2

 جزاء التي يديرها .اهتراء محامل األ .أ 

 سير المروحة .انخفاض درجة حرارة  .ب 

 ارتفاع درجة حرارة المحرك .  .ج 

 انخفاض معدل تدفق ماء التبريد للمحرك . .د 

 لى حركة مستقيمة بوساطة :الحركة الدائرية لعجلة القيادة إ يتم تغيير -9

 وصلة جر . .أ 

 صندوق مسننات جهاز القيادة . .ب 

 الذراع الهابط . .ج 

 ذراع التوجيه . .د 

 موزع : لكتروني بدونتتضمن دارة اإلشعال اإل -10

 شعال .ويل لكل شمعة إك .أ 

 مقاومة مبردة للكويل . .ب 

 نظام خلخلة لتقديم الشرارة . .ج 

 مكثف . .د 

 س المحرك بين ساق الصمام و :اس خلوص الصمامات الموجودة على رأقي   -11

 رافع الصمام . .أ 

 برغي المعايرة . .ب 

 الرافع الهيدروليكي . .ج 

 ذراع التأرجح . .د 

 يدور :، فصل حالةعند تشغيل المحرك والقابض في  -11

 قرص االحتكاك فقط . .أ 

 قرص الضغط فقط  .ب 

 جهاز القابض كامالً . .ج 

 محمل القابض فقط .  .د 

 : سرعات في صندوق السرعات العاديسباب التي تؤدي الى صعوبة التعشيق عند كل المن األ -13

 تآكل او خلل في القابض . .أ 

 تآكل في بيلية العمود القائد . .ب 

 تآكل في محامل العمود الخارج .  .ج 

 وجود رواسب صلبة في الزيت . .د 

 سطوانة :يقيس مبين اهتراء األ -14

 قطار االسطوانة .التفاوت في أ .أ 
 سطوانة .قطر األ .ب 
 سطوانة .عمق األ .ج 
 سطوانة .عمق الخدوش في األ .د 
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 : لحركة في المركبات من أجلنظمة نقل اتستعمل الوصلة ثابتة السرعة في أ -15

 التغلب على اختالف الطول لعمود النقل . .أ 

 ختالف النسبي لعمود النقل .اعطاء مرونة للتغلب على اإل .ب 

 . جزاء الوصلة المطلقةة التغير في السرعة النسبية بين أالتغلب على مشكل  .ج 

 .لسماح بتغير السرعة النسبية بين أجزاء الوصلة المطلقةا  .د 

 في التروس الهيبويدي, يكون محور ترس البنيون : -16

 على نفس محور الكرونة . .أ 

 مع التروس الفرقية . معشقاً  .ب 

 على محور ترس الكرونة .أ .ج 

 سفل محور ترس الكرونةأ  .د 

 عندما يكون المزيج فقيراً, تكون  فولتية مجس االكسجين ما بين : -17

 mv -100 300 .أ 

 mv 900- 600 .ب 

 mv 3000 – 1000 .ج 

 .v 300- 100 .د 

 نه :ف الكامبر بأيعر   -12

 من المسافة بينهما من الخلف . قلالمسافة بين العجلتين األماميتين من األمام أ .أ 

 كبر من المسافة بينهما من الخلف .المسافة بين العجلتين األماميتين من األمام أ .ب 

 سي .يل العمود الرئيس للتوجيه الى األمام والى الخلف بالنسبة للرأم .ج 

 و للخارج .ميل مستوى العجلتين األماميتين على الرأسي للداخل أ .د 

 خالل :يفحص عمود الكامات من  -19

 قياس قطر فتحة النهاية الكبرى. .أ 

 قياس قطر فتحة النهاية الصغرى. .ب 

 تحديد مقدار االستطالة . .ج 

 فحص استدارة محاور االرتكاز .  .د 

 ( في وضعية :Inhibitor switchيتم فحص مفتاح المنع ) -10

 D .أ 

 N .ب 

 L1 .ج 

 R .د 

 الفرامل المستخدمة في المركبات هي فرامل : -11

 . هيدروليكية .أ 

 مغناطيسية . .ب 

 كهربائية . -ج .ج 

 كهرومغناطيسية . -د .د 

 

 عالمة(30) ال (لكل مما يأتي :                 )أم جب )بنعم( أالسؤال الثاني : 

 )ال( ضافية من الهواء .إالمحرك بكمية البد من تزويد  ،حمال الفجائية على المحركاأل للتغلب على .0

 )نعم( تشغيل المحرك البارد . صعوبة لىإتدفق الهواء يؤدي عطل مجس  .5

 )ال(العمل. نهربائي عن محرك المروحة لتتوقف عيفصل المفتاح الحراري التيار الك ،عند ارتفاع درجة حرارة المحرك .3

 )نعم( لى زيادة نسبة استهالك زيت التزييت .إتؤدي سرعة دوران المحرك العالية  .6

 )ال(عند حصول دق على سطح المكبس يتم تقديم موعد الشرارة  الكهربائية . .2
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 (.1,3,4,2( لمحرك تقسيمته )0،6سطوانتين )في نفس الوقت في األ انالشرارة المفقودة شرارت يشعال ذيحصل في نظام اإل .4

 )نعم(

 )نعم( س المحرك قياس استوائيته .أمن فحوصات ر .7

 )ال( التأكد من تآكل المادة االحتكاكية. ،لقرص الضاغط في القابض ) الكلتش(من فحوصات ا .8

 )ال( السرعات العادي التروس الكوكبية .جزاء صندوق أمن  .9

 لى المضخة .إ عادة توجيه الزيت الهيدروليكيإصندوق السرعات االتوماتيكي على  يعمل العضو الثابت في محول العزم في .01

 )نعم(

 )ال( قساوة في عجلة القيادة . ،خلل في عمود نقل الحركة ووصالته دلة على وجودمن األ .00

 )نعم( ستخدم زوج من المحامل الكروية بين صرة العجل وغالف المحور الخلفي .يُ  ،ماماً في المحاور الطافية ت .05

 )نعم( ثناء االنعطاف .أالتحكم بالمركبة في  ،(ABSمن مميزات الفرامل المانعة للقفل ) .03

 )ال( تقليل االهتراء المنتظم .هي  التوجيه الرئيس في نظام التوجيه همية زاوية ميل مسمارأ .06

 )نعم( و الورقي .أبدل النابض الحلزوني نظمة التعليق أعمود اللي في  ستخدميُ  .02

 عالمات( 7ما يناسبها من العمود الثاني .                               )ول الث: اختر لكل فقرة من العمود األالسؤال الث

 العمود الثاني العمود االول

يقوم القرص  في دارة بدء التشغيل في المغذي )نظام التشوك( -0

 (3) بـ الخانق
 غناء المزيج في بداية التشغيلا (0)

سباب التي تؤدي الى حدوث اضطراب في عمل من األ -5

 (2المحرك عند السرعات البطيئة )
 عدد درجات دوران الموزع ونقاط التماس مفتوحة (5)

 (1) من أجل ستخدم بخاخ التشغيل البارد في نظام الحقنيُ  -3
 غناء المزيج في بداية التشغيل إو حجب الهواء جزئياً ( 3)

 والخلف لألمامك المروحة ي( نزع سير المروحة ومن ثم تحر4) (4لفحص محامل مضخة التبريد ) -6

سباب التي تؤدي الى انخفاض ضغط زيت نظام من األ -2

 (9تزييت المحرك )
 خلل في صمام الهواء المثالي  (2)

يم الشرارة تقدنظمة االشعال المزودة بنظام أتحتوي  -4

 (7لكتروني على وحدة تحكم الكترونية لغرض )اإل
 ك المروحة يميناً ويساراً ينزع سير المروحة ومن ثم تحر( 6)

 حساب تقديم الشرارة (7) (2)هي  األشعالزاوية الكامة في نظام  -7

 ( عدد درجات دوران الموزع ونقاط التماس مغلقة8) 

 ضعف صمام تنظيم الضغط (9) 

 ( التحكم بسرعة المحرك01) 
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 (4)الخطوة  المهني العملي لالختبارلمناسبة ر طرائق التقييم ايااخت 4.3

بالتالي يجب أن خرى، وبطبيعتها من األأفضل  تقييم ال يوجد هناك طريقةلمتقدم واتجاهاته. هارات امالعملي قياس  االختباريستهدف 

 يأتي:  كما ،هناك معايير أخرى يمكن تفصيلهالكن و، مةلكفايات المقي  ل اعلى مالءمته يعتمد اختيار طرائق التقييم

الواجبات مهام وبال مباشرة االختبارلقياسه، فعلى سبيل المثال يجب أن ترتبط نشاطات  أصالً  م التقييممّ القدرة على قياس ما صُ  الصدق:
 . ختبار المتقدم على أساسهلعمل الذي يتم اللمهنة/االموجودة في المعايير المهنية الوطنية وذلك 

هناك . فعلى سبيل المثال المعيارية االختباربيئة  إطارخارج بأي ظروف  االختبار نتائجفيه تتأثر المدى الذي ال  :)الموثوقية( الثبات
 . ولجميع المتقدمين لالختبار االختبارهم قرارات متسقة وثابتة على مدى وقت اتخاذواضحة  للمقّيمين لضمان  توفير تعليمات إلىحاجة 

إجابات نموذجية لالختبارات النظرية، وتحديد معايير أداء  إعدادإن  .المقّيمين عطى النتيجة نفسها من قبل جميعأن تُ  الموضوعية:
 ات العملية قد يساعدان في تحقيق الموضوعية.االختبارلعناصر 

، فعلى سبيل المثال في طريقة التقييم بمحفظة األدلة، يمكن /المتدربالمتقدماألشغال المنتجة من قبل  تقييماالختبارأن يتضمن  :الواقعية
 الطلب من المتقدم أداء واجبات محددة مذكورة في المحفظة تحت مراقبة المقّيم. 

تعديالت معقولة  إجراءتأكيد على ضرورة مع ال ،للمتقدمين جميعهم رللتقدم لالختبامتساوية  فرصاً أن توفر ظروف التقييم  :تكافؤ الفرص
 أن ال يؤثر هذا في ثبات نتيجة التقييم.  ، مع مراعاة ألشخاص ذوي اإلعاقةتناسب ا

 ،فعلى سبيل المثال ./التقييماالختبار مدةالمختلفة، وتجنب اإلطالة غير الضرورية في  االختباراء بين أجزوالتكرار تجنب الحشو  فاعلية:لا
 تغيير زيت المركبة في نشاط واحد.يمكن تجميع المهارات المتعلقة ب

ات معدّ من الاستخدام أجهزة محاكاة أقل كلفة  ،فعلى سبيل المثال .اته التي تتمتع بكفاءة التكلفةإجراءدلة التقييم ود أااعتم كفاءة التكلفة:
 الحقيقية.

المتقدمين في أنظمة  ، فمثالً اختبارالحالية المرتبطة باحتياجات سوق العمل تواالتجاهاتقييم المعارف والمهارات  المعاصرة:الحداثة/
يتوافر فيه معيار  اً ال يمكن اعتباره تقيم -المركبات ذات أنظمة الحقن إلىفي حين انتقل سوق العمل  -)الكاربوريتر( في المركبات  المغذي
 . الحداثة

طريقة المالحظة  إلى إضافةتخدام طريقة المقابلة اس، كلالختبارتخاذ قرار يخص كفاية المتقدم دلة تقييم تكفي الأتوافر  :أو الشمول الكفاية
 تطبيق المهارات الناعمة بما فيها الثقة بالنفس والمهارات التحليلية.  لتقييم المتقدم في

 .     فيما بينها اآلتي بين طرائق التقييم للمساعدة في عملية االختيار ويقارن الجدول

 مقارنة بين بعض طرائق التقييم 3-3 جدول ال

 طريقة التقييم نقاط القوة المحددات

 والتنفيذ طول للتصميمتتطلب وقتاً أ، 
  إلىتعتمد على تحليل المقّيم، وبالتالي تحتاج 

 .لموضوعيةلضمان اطويلة في التقييم خبرة 

 بدقة أكبر / الكفاياتتحدد مجاالت المهارات ، 
  أين حدث الخطأ في أداء تحديد  إمكانيةتتيح

 المتقدم  لالختبار 
 تقييم العملية

 ث الخطأ في أي خطوة أدائية حد ال يمكن تحديد
 ة.الذي أثر في المنتج أو الخدم

 

  والتنفيذأسهل من حيث التصميم ، 
  اكثر ثباتاً، حيث يمكن تطبيق اختبارات معيارية

 الختبار المنتج/النتاج. 
 تقييم المنتج

  ال توفر مدخالً لتقييم عميق للفرد، حيث تمثل
 لعمل جماعي، اً تقييمقة تقييم المشروع طري

  دون  بعض الواجبات/النشاطاتيمكن تنفيذ

 .المباشرةمراقبة المقّيم 

  ،أكثر شموالً من الطرائق األخرى 
  تفيد في تجميع مدى واسع من المهارات

 والمعارف وتقييمها معاً. 

التقييم بطريقة 
 المشروع
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 بيئة تحاكي  هناك تحٍد حقيقي في ضمان توفير
 بيئة الشغل الحقيقية.

 

  التقييم في بيئة تماثل بيئة الشغل  إجراءتتيح
 ،الحقيقية، عندما ال تكون البيئة الحقيقية متاحة

  أقل تكلفة وبخاصة عندما يحتاج التقييم بيئة
مرتفعة التكلفة )مثل جهاز محاكاة رخيص بدالً 

 .ة مرتفعة الثمن(يمن التجهيزات الحقيق

التقييم باستخدام 
المحاكاة 

7
 

 لتي باإلمكان ا سئلةاألعدد لقلة  تفتقر للشمول
 ، االختبارتوجيهها للمتقدم خالل زمن 

  لثبات، على تقدير المقّيم وبذلك تفتقر لتعتمد 
 داء المتقدم لالختبار قد تؤثر في أ رهبة الموقف

 رتباك(.الخوف، والخجل ، واإل)

  مفيدة في الحاالت وللمهارات والمعارف التي ال
يتوافر طريقة تقييم تتمتع بالصدق غير التعبيرات 

 اللفظية، 
  وقدرات المتقدم لالختبار اللغوية،  إمكاناتتقييم

 والمنطقية، والتحليلية، والتفاعلية. 
  عادة ما تستخدم كاستراتيجية داعمة للتقييم

ات الختبارالضمان صدقية ، أو بمالحظة األداء
 .الكتابية

 التقييم بالمقابلة

  لمراقبة ل وآلياتتتطلب وضع معايير
 والمالحظة لضمان جودة التقييم.

  كطريقة بديلة لالختبارات المهنيةفاعلة، 
  .وسيلة فاعلة لضمان جودة التدريب 

 األدلةمحفظة 

 

 

 

 

 

 

 

فعندما تكون آلية ضمان الجودة ، يرتبط اختيار طرائق التقييم المناسبة بشكل قوي بمدى توافر آليات ضمان جودة تصميم وتنفيذ التقييم

عندئذ يمكن الوثوق باألدلة متينة ومتماسكة داخل منظومة التدريب، تكون طريقة التقييم بمحفظة األداء هي الطريقة األنسب للتقييم ألنه 

ث أن هذه الطريقة تعتمد حي -جة. وفي الحقيقة تتطلب طريقة التقييم بالمحفظة إجراءات متابعة معتمدة كجزء من نظام ضمان الجودةالمنت  

ت بشكل كبير على طرائق التقييم األخرى. فعلى سبيل المثال، يمكن اختيار طريقة التقييم بالمحفظة فقط عند التأكد من ان الدرجات/العالما

 ه. وإمكانات لالختبارات الكتابية تم الحصول عليها من خالل تقييم موضوعي، وتعكس قدرة المتقدم االختبارالمتحصلة من 

                                                           
م قبل اتخاذ قرار باستخدام طريقة المحاكاة، على معّد االختبار تقييم فوائد ومحددات استخدام مثل هذا النهج، وبالتشاور مع الصناعة، يت 7

يم بالمحاكاة بأشكال أخرى من األخذ بعين االعتبار مواقع العمل المتاحة التي قد توفر تكلفة تجهيز المحاكيات، وإمكانية دمج طريقة التقي

 طرائق التقييم )المقابلة والمحفظة(.

 

 طرائق التقييم عن بعد 

عند إجراء اختبارات المهارة للمتقدمين الذين ال يتمكنون من الوصول إلى مراكز التقييم، فمن الممكن االستعانة بطرف 

ثالث إلجراء المراقبة والمالحظة المباشرة أو استخدام االختبارات الكتابية، ويمكن تقييم نماذج من منتجات المتقدم. 

 ف أو عن طريق الفيديو، أو استخدام وحدات تقييم متنقلة للوصول للمتقدمين.  كذلك يمكن مقابلة المتقدم عن طريق الهات



 31صفحة  : األردنختبارات والمؤهالت المهنيةدليل اال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طريقة 

 التقييم

ال يتوافر نظام 

ضمان جودة 

 فاعل

وجود نظام 

 ضمان جودة

مستويات 

 مهنية دنيا

مستويات 

 مهنية عليا

ال يتوافر بيئة شغل 

 حقيقية

توافر بيئة 

 شغل حقيقية

مالحظة مباشرة 

 +مقابلة

منتج نهائي+ 

 مقابلة

مشروع  + 

 مقابلة

 محاكاة

محفظة أدلة 

 األداء

 
 مخطط متفرع/شجري الختيار طريقة التقييم في االختبار العملي 1-3  الشكل

 

 

 بين اختيار طرائق التقييم والمؤهالت والمستويات المهنية االرتباط

، وهو إطار مؤهالت تم NVQs-هناك خمسة مستويات في إطار المؤهالت المهنية الوطنية (14) باربادوس في

 -IIاالبتدائي مستوى الدخول/ - Iتطويره في المملكة المتحدة، ومعترف به حالياً حول العالم. وهذه المستويات هي : 

المهن  -Vالمهن االختصاصية الفنية ومهن اإلدارة المتوسطة  – IV يةواإلشرافالمهن الفنية  – IIIالمهن الماهرة  

القانونية واالختصاصية ومهن اإلدارة العليا. تختلف طرائق التقييم تبعاً لمستوى الكفاية، فلمستويات المؤهالت المهنية  

I وII  يكون من الضروري من الممكن تقييم المتقدم عن طريق المراقبة والمالحظة المباشرة في موقع العمل. وقد

أحياناً دعم هذا التقييم عبر مراقبة ومالحظة األداء في مجاالت ال تشكل جزءاً من الشغل المعتاد للمتقدم. وهذا قد 

، أو وضع واجبات خاصة للمتقدم لينفذها. ولمستويات ضمن الطلب  من دائرة أو قسم اخر تنفيذ هذا الجزء من التقييميت

، فقد توفر المراقبة والمالحظة المباشرة لألداء في موقع داً يعقأكثر ت أداءواجبات  يتطلب حيث III  ،IV  ،Vالمؤهالت 

المحاكاة، ولعب األدوار، وإلى طرائق طريقة اللجوء إلى فقد يتم فرد. ولهذه المستويات، العمل دليالً جزئياً عن كفاية ال

 ، أو وضع واجبات خاصة للمتقدم لينفذها. جزء من التقييمنفيذ الطلب من دائرة أو قسم اخر لتأخرى من التقييم بما فيها 

، وبحسب المهنة ُتضم ن هذه ها في تعليمات البرنامج التدريبييتم تضمين المهارات الواجب تقييم (02) ألمانياوفي 

يم نماذج/عينات من العملي و/أو االختبار النظري. وقد يطلب من المتقدم  لالختبار العملي تقد ختباراالفي  المهارات

 جراؤه كاختبار كتابي و/أو اختبار شفوي. إأما االختبار النظري فيتم  شغله.
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 (5)الخطوة  صفوفة أدلة التقييممبناء  5.3

 مصفوفة أدلة التقييم لضمان أن األدلة التي سيتم جمعها تغطي جميع الكفايات المطلوب تقييمها إعدادبعد اختيار طرائق التقييم، من المفيد 

، وتساعد االختبارسيتم استخدامها في  والتي المناسبة في تحديد طرائق التقييممصفوفة األدلة تساعد . )لتأكيد صدق وكفاية أدلة التقييم(

 االستعانة إلىملحة . وهنا تبدو الحاجةاالختبارخالل  قياسها معاً يمكن التي تشابهة والتي المنتاجات التعلم في تجميع المهارات/ أيضاً 

 .الختبارها باستخدام طريقة التقييم المناسبة ات التي يمكن تجميعها معاً تحديد المهارلين من القطاع الخاص لمؤه بممارسين

تتكون مصفوفة األدلة من المهام والواجبات/الكفايات وطرائق التقييم )لمصفوفة األدلة المحدودة( إضافة إلى اإلجراءات والنشاطات 

مصفوفة أدلة لجزء من وفيما يأتي مثال الواجب تنفيذها من قبل المتقدم لالختبار في كل طريقة تقييم )لمصفوفة األدلة التفصيلية(. 

 تفصيلية.

 مثال لجزء من مصفوفة أدلة تقييم تفصيلية  4-3  جدولال

 المهام والواجبات

ات / النشاطات المطلوب من المتقدم لإلختبار القيام بها في كل طريقة من طرائق جراءاإل
 **التقييم

 المنتج النهائي المقابلة المراقبة/المالحظة المباشرة

 المهمة: يشخص ويصلح نظام الوقود
 

 الواجبات

ينفذ أحد أن  لالختبارعلى المتقدم 
 أو أكثر النشاطات اآلتية:

  

 وتحديد أسبابها ،تشخيص أعطال نظام الوقود، 
 .ومعالجتها

ضبط أداء المحرك باستخدام 
 .جهاز تحليل األعطال

طلب من المتقدم ذكر يُ 
أكثر األسباب الشائعة 
وراء فشل تشغيل 
المحرك في الظروف 

 .الباردة
محرك عطى المتقدم لإلختباريُ 

تنظيف  إلىسيارة بحاجة 
باستخدام  المغذي، ومعايرته

. جهاز تحليل الغازات العادمة
 أساسالمتقدم على  ويقي م

المحرك بعد  اتزان عمل
 .عملية التنظيف والمعايرة

 وتحديد العطل ،نزع خزان الوقود عن المركبة 
 .وإعادة تركيبه ،فيه

  فك مضخة الوقود )الميكانيكية، الكهربائية( عن
 .وإعادة تركيبها ،المحرك

تفقد مضخة الوقود الكهربائية/ 
الجهاز الميكانيكية باستخدام 

 .المخصص لذلك
 

 .نزع المغذي عن المركبة، وإعادة تركيبه 
 وتجميعها. ،فك أجزاء المغذي 
 .صيانة المغذي 
  .فك مصافي الهواء والوقود، وتنظيفها، وتركيبها 

اإلصالح  إجراءو ،المغذي تفكيك
، وإعادة له زمةوالصيانة الال

 .تجميعه

طلب من المتقدم ذكر يُ 
ية في ساسالدارات األ

 المغذي.

 المحاكاة، والمشروع،...الخ(مثل  يم أخرى للمصفوفة )يطرائق تق إضافة** يمكن 

 .(4) التفصيليةمصفوفة األدلة و بين مزايا مصفوفة األدلة المحدودةوفي الجدول اآلتي مقارنة 

 مقارنة بين أنواع مصفوفات أدلة التقييم  5-3 جدول ال

 عناصر المصفوفة نقاط القوة المحددات
أدلة نوع مصفوفة 
 التقييم

 عن كفاية ال تعطي برهاناً 

ات/ جراءاإل )شمولية(

النشاطات الالزمة تنفيذها 

 لكل الواجبات أو الكفايات

 سهولة وسرعة اإلعداد

 المناسبة اختيار طريقة التقييممفيدة في 

 طرائق التقييم. تعطي اثباتاً لكفاية )شمولية(

 تقلل تكراراألدلة في طرائق التقييم

أو الكفايات إضافة إلى طرائق الواجبات 

 التقييم
 مصفوفة أدلة محدودة

وقت أطول  إلىتحتاج 

لوضعها موضع التنفيذ 

 )ولكنها تصبح أكثر سهولة

 (مع الممارسة

 لصدق محتوى التقييم قوياً  تعطي دليالً 

/األكثر أهمية  مهمة للواجبات الحرجة

 لخطرةوالواجبات ا

طرائق التقييم، إضافة و الواجبات أو الكفايات

ها في ات/ النشاطات الالزم تنفيذجراءاإلإلى 

 كل طريقة من طرائق التقييم

 مصفوفة أدلة تفصيلية
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 (6)الخطوة  لالختبارات العمليةالتقييم  أدواتم يصمت 6.3

بالتشاور مع  ينبغي إعداد أدوات التقييم .التقييم وبعده ثناءأفي  لالختبارداء المتقدمين ييم للمقيمين جمع األدلة وتوثيق أالتق دواتأتتيح 

العملية،  االختباراتالصناعة والعمال المهرة، كما يجب تجربتها على عينة من المتقدمين. ويمكن استخدام طريقة تقييم واحدة أو أكثر في 

 .لالختبارات والنشاطات المطلوبة من المتقدم جراءوذلك في ضوء اإل

 لكمية. وتتضمن قائمة الرصدالنوعية أو ا دواتأو غيرها من األالشطب، وساللم التقدير م الرصد/التقييم شكل قوائ أدواتقد تأخذ 

، ات أو النشاطات المطلوب تقييمها من قبل المقيمين، ويجاب عن أقسامها عادة باستخدام أحد خيارين، مثل: مؤهل أو غير مؤهلجراءاإل

توفر فرصة لكنها تقييمها، و ات المطلوبجراءكذلك قائمة من اإل لم التقدير. وتتضمن سالتحققي بعد، تحقق أولم كفؤ أو غير كفؤ

 .)روبريك( ةلفظيالتقدير الو ساللم ة، أوصفية والرقميالتقدير الساللم /تقدير األداء  مثل لتدريج

 فإن أداة التقييم يجب أن التقييم،وبغض النظر عن طريقة . االختبارالتقييم المستخدمة في  لطريقة/ طرائق التقييم تبعاً  أدواتتختلف 

 :يما يأتاألقل  ىلعتتضمن 

  االتصال)ب( معلومات  قم الرمزي، والمستوى المهني، والراالسم مثل باالختبار)أ( المهنة المرتبطة  عنمعلومات عامة 

 مين.ي  المق ، وتاريخه، ومدته  )د( أسماءاالختبارع )ج( موق رقم الهاتف، واالسم مثل لالختبار بالمتقدم

 مهم ، وإعاللالختبارللتحضير  لالختباردمين للمتقتعليمات و، وطريقة جمع األدلة وتفسيرها.االختبارلتجهيز بيئة  مللمقي   تعليمات

يجب أن تكون التوجيهات المتعلقة بالمتقدمين واضحة، ومحددة الزمن، وتبين كيفية اإلجابة. عن المحتوى وطرائق التحليل. 

 لإلجابات الصحيحة. وأن تتضمن نموذجاً  ،بصورة منطقية االختباروفقرات  أسئلةويجب ترتيب 

 الخدمة المطلوب من المتقدم المنتج/ات الرئيسة/جراءتتضمن المهارات المطلوب تقييمها، وطرائق التقييم، واإل عناصر األداء

ساللم غير كفؤ/-ء )كفؤلكل من عناصر األدا وأداة التقدير ،ومصفوفة األدلة( االختبارإنتاجها )وفقا لجدول مواصفات ها/ؤأدا

 (.تقدير

 يتعلق بدقة  إثبات تحصيله. وقد يكون معيار األداء رقمياً  لالختبار المتقدممن  تصف مستوى األداء المطلوب معايير األداء

 األداء والتفاوت المقبول، وقد تتعلق بسرعة األداء، ومراعاة قواعد ومعايير السالمة، ومظهر المنتج النهائي.

 ته بالعناصر المتعلقة )لتقييم معرف االختبار عند خطوات محددة فيللمتقدم المناقشة( التي توجه  أسئلة) ية الداعمةالشفه سئلةاأل

المالحظة المباشرة. وقد ستخدم مع طرائق أخرى، وخصوصاً طريقة ولكنها تُ وحدها، األسئلة الداعمة  ستخدمال تُ . (االختبارب

 :ما يأتيـية بالشفه سئلةتتعلق األ

o المحابر  ليغس إعطاء أمرقبل  تنظيف المحابر ما هو الغرض من تركيب مغاسل": مثل تبرير وتحليل خطوة األداء

حرارة التشغيل الطبيعية قبل درجة  إلىلماذا يجب أن تصل حرارة المحرك " "؟الة طباعة األوفست أتوماتيكياً في

 "؟معايرة المحرك

o على الواقع تسمية األجزاء والمكونات: مثل تسمية عناصر دارة التبريد. 

 ( المواردالتسهيالت) االختبارلتمكين المتقدم من أداء نشاطات  الالزمة. 

  أثناءم توضيح الخطوات اإلجرائية الواجب اتباعها من قبل المتقدم في على المقيّ  المحاكاة(: إلىالسيناريو )المطلوب إضافته 

 تمثيللمتقدمين امن مثل الطلب  وأفريق، بة من المتقدم. مثل العمل كات /النشاطات والعمليات المطلوجراءأداء سلسلة اإل

 خطر.وتسرب صغير  للتعامل مع ات اآلمنةجراءاإل

 لتقييم معرفته باألسس  لالختبارللمتقدم توجه  أسئلة طريقة المقابلة(: إلىية )المطلوب إضافتها الشفه سئلةاألالمقابلة/ أسئلة

ال ترتبط قد ية الداعمة من حيث أنها الشفه سئلة. وتختلف هذه عن األاالختبارالفنية المتعلقة بالمهام والواجبات المشمولة في 

ستخدم طريقة المقابلة بمفردها أو مع طرائق أخرى )مثل: طريقة المراقبة . وقد تُ االختباريتم تنفيذه في  أو نشاط إجراءب

 : ما يأتيب غالباً  في المقابلة يةالشفه سئلةاأل. تتعلق األدلةوشمول والمالحظة، والمنتج، والمشروع، والمحفظة( لضمان كفاية 

o (.األداء محفظةتقييم بالتوضيحية )كتلك المستخدمة عند ال سئلةاأل 

o الخطوات الرئيسة في...؟هي ما "مثل  -ات والعملياتجراءاإل" 

o لماذا؟" ، "..؟أن يكون كم يجب"مثل  -/التأسيسيةالمعارف الداعمة" 

o )ًتعتقد أنه ليس بإجراء قد يحدث في طباعة االوفست جراءأعط مثاال إل”مثل  -األسئلة السابرة )األكثر عمقا 

 ."صحيح

o  بالفعل؟  األمر حدث ذلكماذا تعمل لو رأيت "مثل  ة: طارئال المواقفأسئلة" 
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 المطلوب من  مع تفاصيل نوع األدلة طريقة التقييم بالمحفظة( إلى)المطلوب إضافتها  األداء محفظةفي  المحتويات المتوقعة

 . إلثبات أنه كفؤ لالختبار تقديمها المتقدم

عملي تقييم الختبار أدوات( 3-و ج 6-بة التقييم بالمراقبة والمالحظة المباشرة. ويتضمن الملحق )لطريق مثاالً  تقدم أداة التقييم اآلتية

 لطرائق تقييم مختلفة. والتغليف الطباعةمهنة ميكانيك المركبات، ومهنة لعملين في 

 

 

 1صفحة  -اختبار عملي

 : ماهرالمستوى المهني    7530106: ميكانيكي مركبات خفيفة/ اسم العمل ورمزهمركبات خفيفة   : ميكانيك القطاع/ المهنة

 :......................رقم الهاتف    :..............................................لالختباراسم المتقدم 

 : ساعة واحدةالزمن المخصص    : .................................................االختبارموقع 

 : ميناسماء المقي  

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

   : ...........................................االختبارتاريخ 

 :تعليمات عامة

   (---، جمع وتفسير األدلة، االختبارز بيئة )لتجهي مينللمقي 

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

 

  (،لالختبارالتعليمات الناظمة ، وإلعالمه عن محتوى وطريقة التحليل، ولالختبار)للتحضير  لالختبارللمتقدم... 
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2صفحة  -اختبار عملي  
 

 

 ويصلحها ،: يشخص أعطال نظام تبريد المحركالمهمة
 : المالحظة المباشرةطريقة التقييمالمحرك                 )راديتر( : غسيل مشعلالختبارالمطلوب من المتقدم  جراءاإل

 دقيقة                             31: جراءالزمن المخصص لهذا اإل: أدوات يدوية، ومحرك بنزين/ مركبة خفيفة                     التسهيالت/ الموارد
 

 عناصر األداء
 العالمة

 معيار األداء

 المحصلة المخصصة

 01 .تم تفريغ سائل التبريد  
تم فتح غطاء المشع وفتحة التصريف عندما 

 باردا.كان المحرك 

 تم نزع المنظم دون إتالفه.  01 .تم نزع المنظم 

 01 .تم تعبئة نظام التبريد بسائل التبريد  

تم وصل خرطوم تزويد سائل التبريد ومحلول 
تم وصل التنظيف بخرطوم المشع السفلي، و

لعكس اتجاه جريان  الخرطوم العلوي إلى وعاء
 سائل التبريد.

 01 .تم تشغيل المحرك  
مراعاة قواعد السالمة العامة والعمل على تم 

 المحركات.

 تم تفريغ سائل التبريد من المشع. 

01  
دون  ءالمليتم تفريغ سائل التبريد وإعادة 

 إتالف الخراطيم أو أجزاء دارة التبريد.

 تم التفريغ والتعبئة بطريقة نظيفة ومرتبة  01

 دقيقة 51من  لاإلنجاز أقزمن   01

 ية الداعمةالشفه سئلةاأل

  02 مانع التجمد لسائل التبريد؟ إضافة: ما فائدة 0س

 
  02 .على الواقع : سم مكونات دارة التبريد5س

 
 
 
 

 التاريخ:.......................   100/   النتيجة:     ..............................اسم المقيم وتوقيعه:.
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 ( 7)الخطوة  بصورتها النهائية العملي االختبارأدوات تقييم  النظري و االختبار اخراج 7.3

 سئلةإجابات نموذجية أل وضع( عن طريق )أ االختبارتيسير مهمة المقي مين وزيادة موضوعية  المهني االختباريستطيع مصممو 

تقييم  أدوات( تحديد معايير أداء واضحة ومحددة لعناصر األداء في داعمة لالختبار العملي، )ب أسئلة إضافةالنظري، و االختباروفقرات 

 توثيق أدلة التقييم. درات المقّيمين في جمع وتسجيل/بناء ق (العملي، )ج االختبار

الكفايات فال في التقييم المبني على النتاجات/. في نماذج التقييم العملي وعناصر األداءالنظري  االختبار سئلةأل وزانإعطاء أأحياناً يجب 

تجزئة وحدات الكفاية  االختبار. وفي حاالت وظروف أخرى، يستطيع مصمم كفؤاً أو غير كفؤضرورة لألوزان ألن المتقدم إما أن يكون 

 أساسك االختباراستخدام درجة أهمية نتاجات التعلم المبينة في جدول مواصفات  أوعناصر أصغر، وإعطاء كل منها وزناً متساوياً،  إلى

 على مركز االعتماد وضبط الجودة وسيعملالخصوص. طلب من ممثلي القطاع الخاص إبداء وجهة نظرهم بهذا وقد يُ التخاذ القرار، 

الطريقة المتبعة في إعداد منهجية مترابطة ومتماسكة لتوزين اختبارات المهارة كجزٍء من مهمته بحسب التشريعات. وبغض النظر عن 

 .متقدم لالختبارالتدريج الذي أعطاه للوخبرته وبالتقدير/بالمقّيم  الثقةمكونات التقييم وأسئلته، يجب تحديد أوزان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الترتيبات وهذه . لضمان تلبيتها الحتياجات المتقدمين من ذوي اإلعاقةه، ومواده دواتأات التقييم، وظروفه، وإجراءتكييف جب ي

 56وتنص المادة . 5118في عام  األردنحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة المصادق عليها من بشأن اتفاقية األمم المتحدة  تضمنها التيسيرية

تكفل الدول األطراف إمكانية حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على التعليم العالي والتدريب المهني وتعليم "من هذه االتفاقية على أن 

لهذه الغاية، تكفل الدول األطراف توفير الترتيبات التيسيرية  آخرين. وتحقيقاً الكبار والتعليم مدى الحياة دون تمييز وعلى قدم المساواة مع 

 ". المعقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة

 فرص أن ُتحّسن من يجب -األردنينبغي مناقشتها مع المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين في والتي  -هذه التسهيالت المعقولة

كات لتشغيل األشخاص الشر لمطلوب مماثالً لما يجب أن تقدمهفترض أن يكون التغيير ا. ويُ المهنية م األشخاص المعوقين لالختباراتتقدّ 

سرعة وزمن تكييف الكتابية، ات، واستخدام الوسائل السمعية/االختبارمراكز ذوي اإلعاقة، مثل: منافذ/ممرات للكراسي المتحركة داخل 

 "ياجات المتقدمين. وهذا ليس من باب "المعاملة التفضيليةحتال لالختبار وفقا   وقت التحضيرتكييف  إمكانيةوارتفاع الطاوالت، و، االختبار

 . لكل الفئات االختبارشمولية لضمان  معقولة تسهيالت إنما هي  ،لهؤالء المتقدمين

يجب التأكيد أن طرائق التقييم ليست متعارضة )أي ال ينفي أحدها 

االخر(. فقد ُتستخدم في اختبار المهارة طريقة تقييم أو أخرى، 

 وقد يتم دمج واستخدام  أكثر من طريقة تقييم. 

 نظام التقدير والدرجات في التدريب المهني في جامايكا

التدريج  2في التقييم النظري والعملي حيث يمثل الرقم   2إلى  0ُيستخدم سلم تقدير رقمين  (3)في جامايكا 

في التقييم النظري والعملي لكل وحدة تدريبية )موديول(  3األعلى. وعلى المتدرب ان يحصل على التدريج 

 ا النجاح. من أجل الدخول في االختبار النهائي الخارجي. وهناك تدريب تكميلي للذين لم يحققو

 تجربة المملكة العربية السعودية

في المملكة العربية السعودية، ُيرسل التحليل المهني )المهام والواجبات( بشكل استبانات إلى عدد كبير من 

الممارسين للحصول على تغذية راجعة منهم حول درجة أهمية وصعوبة كل مهمة وواجب. ومن التحليل 

االستبانات يمكن ترتيب المهام والواجبات تبعاً ألهمية المعايير وصعوبة التعلم. ويمكن االحصائي لهذه 

استعمال الطريقة نفسها لتحديد أوزان األسئلة في االختبار المهني )للتفاصيل المتعلقة بهذه المنهجية راجع 

 والفني(.المعايير المهنية السعودية المنشورة على موقع المؤسسة العامة للتدريب المهني 

http://www.tvtc.gov.sa/Arabic/Departments/Departments/cdd1/Pages/default.aspx 
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من  ل تقييمهننه من األسهقد تجد النساء أ األردني بعض مناطق ف. للجميع االختبار بجهود إضافية لتحسين شمولية عملياتيمكن القيام 

ولوية عطاء األإ يجب في المقابللكن ، و(أغير مجزفرصة لسوق عمل شامل ) قبل مقّيمات إناث. ينبغي أن يكون التدريب على المهارات

لإلناث عن الذكور يجب أن منفصل المهني بشكل االختبارمن هنا فإن طلب تقديم . المهنية ووصولها للجميع اتاالختبارية تغطتوسيع لى إ

من طرائق التقييم عن بعد  ات باستخدام وحدات متنقلة أو أياالختباريمكن تنفيذ في بعض السياقات والمجاالت. كذلك يؤخذ بعين االعتبار 

م مع عالم الشغل. ويجب الءتلت االختبارتكييف لغة أيضاً ويمكن ائية، أو تغطية تكلفة المواصالت. للمواطنين الساكنين في المناطق الن

. لهم صادماً  ةمعين من خلفيات اجتماعية وثقافية لالختبار ما قد يراه المتقدمون االختباروموضوعات /أسئلةالحرص على أن ال تتضمن 

 الكتابية(.  سئلةليناسب األشخاص األميين )استخدام الرسوم البيانية، والفيديو كبديل لألالمهني االختبارتكييف تصميم كذلك وينبغي 

ي برامج التدريب )خريج على عينة من الفئة المستهدفة االختبارالنهائي يجب تجربة مسودة  المهني بشكله االختباروقبل اعتماد 
التجريبي( لتحديد نقاط القوة والضعف، ولتعديل مسودة  االختبارلي )ب  الق   االختبارويجب تحليل نتائج  ،(المهني أو العاملين في سوق العمل

 . الجودةمركز االعتماد وضبط قبل من  ادهبل اعتموتصويبها من أجل تحسين درجة صدقه ق االختبار

 
 

 اختبارات المهارة حول العالم 

عد في النظام الثنائي، يتم تنفيذ االختبارات في مدارس التدريب المهني من قبل السلطات الحكومية، في حين تُ  –(02) ألمانيا

جرى في مواقع العمل من مسؤولية غرف التجارة التي تنظم وتشرف على االختبارات النهائية. وعلى كل االختبارات التي تُ 

جلس إلى اختبار نصفي )في منتصف فترة التدريب( للتأكد من المستوى الذي حققه. وعند إنهاء فترة التدريب، متدرب أن ي

 يجلس المتدرب الختبار نهائي لضمان اكتسابه المؤهالت المهنية الضرورية. 

 : يتم اختبار المتقدمين في ثالث حاالت: (3) جامايكا

 ريق اختبارات ( : يتم تقييم المتدربين في أثناء البرنامج التدريبي عن طداخلي )داخل معهد التدريبتقييم

 دائية نظرية وعملية. أ

 تقييم عملي: يتم مراقبة ومتابعة تقييم المهارات العملية والنظرية من قبل مقّيمين خارجّيين يزورون معاهد

 ه وعدالته . التدريب للتأكد من  إجراءات االختبار وصدقيت

 تقييم كتابي خارجي: فقراته من نوع االختيار من متعدد ويتم إجراء هذا االختبار من قبل المجلس الوطني

م  للتعليم والتدريب التقني والمهني. ويتم تنفيذه عند نهاية مجموعة من الوحدات التدريبية )موديوالت( وُيقس 

 51-01 الت المهارة الرئيسة والمعلومات الفنية العامة )إلى جزأين أو ورقتين: تختبر الورقة األولى مجا

 02-01، في حين تختبر الورقة الثانية الموضوعات الداعمة )الرياضيات سؤاالً لكل وحدة تدريبية/موديول(

 سؤاالً(.  51-01سؤاالً ، اللغة ومهارات االتصال 

دراسة تجارب دولية عدة عبر المواقع االلكترونية إضافة إلى الخبرة المحلية في تم   –(01) المملكة العربية السعودية

نشاطات مماثلة الختبارات المهارة، أدت إلى اعتماد االختبارات الكتابية ذات فقرات االختيار من متعدد كطريقة الختبارات 

المهارات العملية، ومهارات بيئة الشغل/ العمل المهارة )الفحص المهني(. ويقّيم االختبار المعارف األساسية للمهنة، و

همية المهمة/ الواجب في المعايير االختبار بحسب درجة أ (. ويختلف وزن كٍل من أسئلةوكات، وإجراءات السالمة، ....)السل

 الوطنية. 

 تجربة المملكة العربية السعودية -تكييف االختبارات المهنية الحتياجات المتقدمين

وكثير منهم غير  (01)المتقدمين غير السعوديين الختبارات المستويات المهنية الدنيا في المملكة العربية السعودية  هناك الكثير من
قادرين على قراءة وفهم أسئلة االختبار المهني المكتوبة باللغة العربية. وعليه فقد تم إضافة الصور والفيديو والرسائل اإللكترونية 

ص الصوتية. وتم كذلك ترجمة المعايير المهنية لعدٍد من المهن، وكذلك ترجمة منشورات اإلدارة العامة للفحص المهني وأسئلة الفح
ه المهني إلى اللغة االنجليزية، والهندية، واالوردية، والبنغالية. كذلك تم تطوير آليات الفحص/االختبار لتنفيذها الكترونياً. وتعد هذ
التغييرات مفهومة ومتقبلة حيث أنها تعكس واقع من ممارسة العمل في المملكة ووجود عدد كبير من العمالة المهاجرة وغير 

 إعطاء التعليمات في العمل بلغاٍت غير عربية .     العربية، حيث يتم
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 الخالصة

من شقين: االختبار عايير المهنية، ويتكون للمتقيس االختبارات المهنية قدرة المتقدم لالختبار وامكاناته ألداء مهام طبقاً 

: ر الكتابي بأنواع أسئلته وفقراتهالنظري واالختبار العملي. يقيس االختبار النظري المجال المعرفي مستخدماً االختبا

ارات اإلنشائية، والصواب والخطأ، واالختيار من متعدد وغيرها. ومن ناحية أخرى، يستهدف االختبار العملي تقييم المه

 العملية واالتجاهات، ويتكون من عناصر أدائية، وأسئلة شفهية داعمة، ومعايير أداء. 

تمر عملية تصميم االختبار المهني عبر مسار منتظم يتكون من سبع خطوات تمهد الطريق لبعضها البعض بدءاً من تحديد 

يم وتصميم االختبار الكتابي، واختيار طرائق التقي المهام والواجبات والنتاجات التعلمية، وتصميم جدول مواصفات االختبار،

بصورتها  االختبار الكتابي وأدوات التقييم ات تقييم االختبار العملي، وإخراج، وتصميم أدوالمناسبة، وبناء مصفوفة أدلة التقييم

  . وتتطلب كل هذه الخطوات مشاركة فعالة من ممارسين مؤهلين من الصناعة والقطاع الخاص.النهائية

بإمكان مصممي االختبار تيسير مهمة المقّيمين وزيادة موضوعية التقييم عن طريق إعداد إجابات نموذجية، وتحديد معايير 

 توثيق أدلة التقييم. ء قدرات المقّيمين في جمع وتسجيل/أداء واضحة، وبنا

وبغض النظر عن الطريقة المستخدمة في وزان مكونات االختبار المهني، لى توافر منهجية متماسكة لتحديد أوتدعو الحاجة إ

 تحديد أوزان مكونات وأسئلة التقييم، ال بد من التعويل على المقّيم والثقة به من حيث خبرته وقدرته على التقدير. 

وظروفه، وأدواته، ومواده لضمان تلبية احتياجات المتقدمين لالختبار من ذوي اإلعاقة وال بد من تكييف إجراءات التقييم، 

تحسين فرص تقدمهم وجلوسهم لالختبار المهني. ويمكن بذل جهود إضافية لتحسين شمولية عمليات االختبار للجميع وضمان ل

 تغطية أوسع لالختبارات وبخاصة لإلناث، واألشخاص األميين، والقاطنين في األماكن النائية. 

عينة من الفئات المستهدفة، ويجب تحليل نتائج االمتحان وقبل االعتماد النهائي لالختبار المهني، يجب تجربة االختبار على 
 التجريبي لتحديد نقاط القوة والضعف لتعديل مسودة االختبار وتصويبها لتحسين درجة صدق االختبار قبل االعتماد النهائي.
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 تنفيذات إجراءتحسين نوعية  تساهم فيوتنفيذها  ات المهنيةاالختبارالعمل في تصميم  األطراف المعنية وبخاصة أصحابكل مشاركة 

 تقييم،ن ال، وُتحسّ االختبارتوفر الدعم للجهات المسؤولة عن والمهنية،  المؤهالتات واالختبار، وتعزز اعتراف المجتمع باالختبار

 . والتقييم االختباروتضمن شفافية عمليات 
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 . تنتهي بقرار منح إجازة مزاولة المهنة -دناهأ مبينة- ات المهنية بخطواٍت خمساالختبارميز عملية تنفيذ تت

 

 

 االختباراختيار لجان االشراف، والمقي مين، وموقع  1.4

قائمة من  بحسب تعليمات مركز االعتماد وضبط الجودة يشكل مدير المركز أو نائبه لجنة إشراف تتكون من ما ال يقل عن عضوين من

. وانسجاماً مع هذه مالءمة سيرتهم الذاتية مع مجاالت المهارات المحددةعلى  لقطاع العام والقطاع الخاص بناءً المتخصصين من ا

 التعليمات، تتولى لجنة االشراف المهام الرئيسة اآلتية: 

 .التحقق من شخصية المتقدم لالختبار حسب الوثائق الرسمية المعتمدة 

  المهني وتصحيحه من قبل المختصين من أعضاء اللجنة. االختباراإلشراف على الجزء النظري من 

  العملي بحضور غالبية أعضاء اللجنة الفنية المختصة على أن ال يقل عدد الفنيين فيها عن اثنين. االختبارتنفيذ 

  ى المركز.المهني على طلب التقدم لالختبار المهني ورفعه إل االختبارتوثيق نتيجة 

: لديهم خبرة حديثة لمدة ال تقل عن خمس سنوات متتالية في مجال التخصص، ويحملون على المعايير اآلتية بناءً ويتم اختيار المقيمين 

للشغل )اللغة  / األساسيةوعليهم إظهار قدرتهم في المهارات المحورية لالختبار نفسه )كحد أدنى(،إجازة ممارسة المهنة للمستوى المهني 

عليهم المشاركة في دورة تدريبية كذلك . واالختبارولديهم اللياقة البدنية والصحية والجاهزية لتنفيذ  (، هارات الحاسوب، ....ية، ومالعرب

 . ات المهنيةاالختبارفي موضوع تنفيذ  يعقدها مركز االعتماد وضبط الجودة

: سهولة الوصول إليها من قبل الجميع )بما فيهم المتقدمون من األشخاص ذوي على المعايير اآلتية بناءً  االختبارمواقع يتم اختيار 

 االختباروفر مواقع ومواقف السيارات، وغرفة آمنة للجنة اإلشراف. كما يجب أن تُ  ،ومناطق االستراحة ،اإلعاقة(، توافر المرافق العامة

(، وتوافر مناسبة )سبورة وغيرها ، ووسائل ايضاحاً كافياً وأثاثاً وحيز ة والصوت والحرارة(،ن حيث اإلناربيئة آمنة ومريحة للمتقدمين )م

 .8االختبار يجب توفير التسهيالت الفنية المحددة في وثائق ضافة لذلك،إ دعم إداري مؤهل لالختبارات النظرية. ولالختبار العملي،طاقم 

                                                           
8

، 5103تشرين أول/أكتوبر،  3-5الورشة التدريبية المنفذة من قبل منظمة العمل الدولية ومركز االعتماد وضبط الجودة لمقّيمي االختبارات المهنية، 

 عمان.

تنظيم عملية  - 3الخطوة 
 االعتراض وإعادة االختبار 

تنفيذ االختبار،  - 2الخطوة 
وتوثيق النتائج، وإعداد تقرير 

 عنها

اإلعداد والتحضير  -1الخطوة 
( خطة تنفيذ االختبار) لالختبار   

تحسين إجراءات  - 5الخطوة 
 االختبار 

منح إجازة  - 4الخطوة   

 مزاولة المهنة
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ز االعتماد وضبط الجودة. ويجب العناية بشكل خاص باحترام معايير السالمة اتها من قبل مركمعدّ و االختباريجب ترخيص أماكن 

 والصحة المهنية. 

 

 

 

 ( 1) الخطوة  االختباراإلعداد والتحضير لتنفيذ  1.4

ها يعد   االختبارطة بسيطة لتنفيذ في خ ب توثيق هذه الخطواتويج ،المهني االختبارة عدة قبل تنفيذ تدعو الحاجة لخطواٍت تحضيري

قبل  على هذه الخطة المتقدمين اطالع. ويتم االختباريم، وبالتعاون مع مصممي التقي أدواتعلى  الجودة بناءً مركز االعتماد وضبط 

 : ن تحتوي هذه الخطة علىويجب أ .االختبار

  ر المتقدم يحضية تكيفوأ، ائيلمنتج النهالتعليمات الخاصة باالعامة والتعليمات المحددة )فعلى سبيل المثال  االختبارقواعد

تحتوي التعليمات ف األداء محفظةما بالنسبة ل. أالمتقدم لالختبار التي يمكن أن يعود إليها المراجعو المنتج،ع/شروللمإعداده و

 ، التي يجب أن تتضمنهاوما المعلومات تجهيزها ية كيف

 اختباره(،  أي ما سيتم) االختبارلتي سيغطيها المهام والواجبات ا 

  (، االختبارمجال وسياق/)متى، وأين،  االختباروقت ومكان وظروف 

 لمالحظة مقّيم جود بو وإعالم المتقدمين لالختبار، االختباركيف سيتم تنفيذ ) االختبارالمستخدمة في  دواتطرائق التقييم واأل

 عملية التقييم على سبيل المثال(، 

 رمعايير اتخاذ القرار حول كفاية المتقدم لالختبا ، 

 االختبارعلى  قائمة بأسماء المقّيمين وأعضاء لجنة اإلشراف ، 

 توافر المواد واألدوات الالزمة لالختبار التأكد من، 

  ووسائل االختبار، ولغة االختبار مكان إلىمثل الوصول لألشخاص ذوي اإلعاقة )التأكد من إجراء التعديالت الالزمة ،

تيسير إجراءات من اإلجراءات المطلوبة من هؤالء المتقدمين للتقدم بطلب  التأكد، وكذلك (، وغير ذلكالتواصل مع المتقدم

 ،مله االختبار

 واإلعادة وغيرها من القضايا القانونية  االختبارات االعتراض على إجراء. 

دام قائمة والمقي مين استخماد وضبط الجودة، ولجنة اإلشراف، ، على مركز االعتالتحضير واإلعداد لالختبار المهنيعند 

 الفحص/الشطب اآلتية: 

 دور المقي مين في جامايكا

، يتابع مقّيمون خارجيون ويراقبون التقييم العملي. ويزور هؤالء المقيمون معاهد التدريب لضمان صدقية (3) في جامايكا

وعدالة التقييم الداخلي. كما يقومون بمراجعة ملفات المتدربين للتأكد من إعدادها بالشكل الصحيح. ويتم تنفيذ التقييم الكتابي 

 يم والتدريب التقني والمهني. الخارجي مباشرة من قبل المجلس الوطني للتعل

يقدم المعهد الفيدرالي األلماني للتعليم والتدريب المهني المساعدة للمقّيمين عبر 
ويعرض هذا الموقع موقع على الشبكة العنكبوتية يسمى )بوابة المقّيمين(

 موضوعات عدة تتعلق بالتحضير لالختبار، وإدارة االختبار، وتنفيذ االختبار. 

http://www.prueferportal.org/html/459.php 

http://www.prueferportal.org/html/459.php
http://www.prueferportal.org/html/459.php
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 ( 1) الخطوة  االختبارتنفيذ  3.4

 لالختبار وإذا تم التحضير بشكل جيد. المتفق عليها دواتدلة باستخدام األقاً للخطة الموضوعة، ويجب جمع األطب االختباريجب تنفيذ 

قبل .االختبارإجراءات  تحسينو التعلم غراضأداء المتقدم لالختبار بالفيديو أل /توثيقأية تحديات. ويمكن تسجيل االختبارفلن يواجه تنفيذ 

 . االختباروإعادة  االختباراالعتراض على نتائج  إمكانيةتذكير المتقدمين ب تمي نفسه االختبارتنفيذ 

في المهنية ات ختباراالتقارير عن النتائج وفقاً لذلك. مع العلم بأن  تم إعدادوييات والمعايير المتفق عليها، على المستوبناًء  ُتقّيم أدلة التقييم
 حقق درجةوالنظري والعملي،  االختباراستكمل متطلبات النجاح في شقي  ناجحاً إذا لالختبار المتقدم يعدّ غير مبينة على الكفاية، و األردن

 العملي. االختبارفي ( كحد أدنى %71درجة )النظري، و االختبارفي ( كحد أدنى 41%)

قائمة األشخاص الذين تم منحهم  على-عبر مركز االعتماد وضبط الجودة-ويستطيع أصحاب العمل االطالعسرية، االختباروتكون نتائج 

لمدة خمس سنوات في مركز االعتماد وضبط الجودة، ويتم اتالفها بعد ذلك  االختباراإلجازة المهنية. ويتم االحتفاظ بنسخ ورقية من نتائج 

ماً الكترونياً إلصدار إجازات ماد وضبط الجودة حديثاً بدعم من منظمة العمل الدولية نظاوقد طّور مركز االعتمن قبل لجنة داخلية. 

 ات المنفذة وباإلجازات الممنوحة. االختبارالنظام بسجالت وتاريخ لكل  هذا المهنية. ويحتفظمزاولة 

 (3)الخطوة  االختباريم عملية االعتراض واعادة تنظ 4.4

 .يأتي شروط إعادة اختبار مهنيفيما 

في حال عدم استكمال الشخص متطلبات النجاح في ، ات المهنيةاالختبارالمتعلقة بتنفيذ في ضوء تعليمات مركز االعتماد وضبط الجودة 

خالل عام واحد بعد مرور شهر من تاريخ تقدمه لالختبار المهني، ويستوجب  االختبارالمهني يحق له إعادة  االختبارالشق النظري من 

الشروط نفسها، تطبق  االختباروللجزء العملي من دوالر أمريكي( تورد للخزينة العامة.  7014دمات بواقع خمسة دنانير )عليه دفع بدل خ

نظام مركز االعتماد وضبط المهني في كل مرة يتقدم فيها لالختبار حسب ما هو وارد في  االختبارولكن يستوجب عليه دفع رسوم 

من قبل مدير مركز االعتماد  االختبارير الطبية مثالً( التي تبرر عدم قدرة المتقدم على المشاركة في الجودة.ويجب تصديق الوثائق )التقار

 . االختبارستة شهور من تاريخ  خالل مدة أقصاهااالختباروضبط الجودة، وذلك من أجل اعادة 

 .االختبارعلى نتائج اعتراض  تقديم شروطأما 

 عبأ نموذج طلب التقدم لالختبار،  المتقدم 

  المعلومات المكتوبة في وثائق االختبار دقيقة ومتسقة مع التصنيف العربي المعياري للمهن و/أو التصنيف المهني

 األردني، 

  ية بيئة االختبار بيئة موقع العمل الحقيقالمعّدات واألدوات الالزمة لالختبار متوافرة قبل بدء االختبار، وتعكس

 ، )وبخاصة الختبارات المحاكاة(

  ،ًتم إشعار المتقدمين عن عقد االختبار، وتم اطالعهم على خطة تنفيذ االختبار مسبقا 

 :تم تجربة أدوات االختبار على عينة من المتقدمين لضمان 

o  الصدق 

o  الثبات 

o  الموضوعية 

o الواقعية 

o  الكفاءة 

o  فاعلية الكلفة 

o الحداثة والمعاصرة 

  إجراءات االختبار مع أشخاص فنيين ذوي عالقة من الجهات المزودة للتدريب والتعليم المهني والتقني  فحصتم

 أو الصناعة، 

  ،تم تحديد األشخاص ذوي اإلعاقة، وسيتم تضمين " التسهيالت المعقولة " في تصميم االختبار وتنفيذه 

 داري لالختبار. تم تخصيص الكادر اإل 
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مع إرفاق ايصال ، االختبارالمهني خالل أسبوع من تبليغه نتيجة  االختباريجوز للمتقدم الختبار مزاولة المهنة االعتراض على نتيجة 

لجنة فنية يشكل مدير مركز االعتماد أو من ينوب عنه . وفي ضوء ذلك العامةلخزينة لدوالر أمريكي( يدفع  006مالي بدينار واحد )

على نموذج أو تعديلها بناًء  االختبارتيجة قرار ن، وتتولى اللجنة إاالختبارمراجعة د أعضائها عن اثنين لدراسة وال يقل عد متخصصة

 اإلجابة النموذجي، وترفع لمدير مركز االعتماد للمصادقة عليها.

 (4)الخطوة  منح إجازة مزاولة المهنة 5.4

المتطلبات  ات المهنية ومنح إجازة مزاولة المهنةاالختبارة المتعلقة بإجراء ( من تعليمات مركز االعتماد وضبط الجود7تحدد المادة )

 توافرها لمنح إجازة المزاولة في المستويات الثالثة على النحو اآلتي:  والشروط الواجب

 مستوى العامل المهني:

 ي مما يلي: ة في هذا المستوى من توافرت فيه أولى: يمنح إجازة المزاولدرجة أ –مهني 

 أ.  استكمل بنجاح برنامج مهني أول معتمد.

ب. شهادة خدمة لمدة سنة واحدة في مزاولة المهنة في سوق العمل بعد حصوله على إجازة المزاولة للمستوى المهني درجة ثانية 

لية صادر عن صاحب وعلى المتقدم تقديم كتاب لمركز االعتماد وضبط الجودة بالخبرة العم .المهني المقرر بنجاح االختبارزه واجتيا

 عمل ومصادق عليه من وزارة العمل أو أي من مكاتبها في المحافظات.

المهني المقرر  االختبارج. استكمل بنجاح برنامجاً لرفع الكفاءة من مستوى مهني درجة ثانية إلى مستوى مهني درجة أولى واجتيازه 

 بنجاح.

 ا يلي:أي ممجة من توافرت فيه درجة ثانية: يمنح إجازة المزاولة في هذه الدر –مهني 

 .استكمل بنجاح متطلبات برنامج مهني ثاني معتمدأ.  

عاما، واجتيازه  50شهادة خبرة لمدة خمس سنوات في مزاولة المهنة في سوق العمل وإجادة القراءة والكتابة، وأن ال يقل العمر عن ب. 

 .المهني المقرر بنجاح االختبار

المهني  االختبارشهادة خدمة لمدة ثالث سنوات في مزاولة المهنة واستكمال برنامج مهني لمستوى عامل ماهر معتمد واجتيازه ج.  

 .المقرر بنجاح

شهادة خدمة لمدة سنتين في مزاولة المهنة في سوق العمل بعد الحصول على إجازة المزاولة لمستوى العامل الماهر واجتيازه د.  

 .المهني االختبار

 مستوى العامل الماهر:

 يمنح اجازة المزاولة في هذا المستوى من توافرت فيه أي مما يلي:

 .برنامجاً مهنياً معتمداً لمستوى العامل الماهر بنجاح استكمل أ.  

 .حصل على الشهادة الثانوية المهنية لمتطلبات سوق العملب. 

 . المهني المقرر بنجاح االختبارعاماً واجتيازه  08ى أن ال يقل العمر عن شهادة خدمة لمدة سنتين في مزاولة المهنة علج.  

 االختبارشهادة خدمة لمدة سنة واحدة في مزاولة المهنة واستكمال متطلبات برنامج مهني معتمد بمستوى محدد المهارات واجتيازه د. 

 .المهني المقرر بنجاح

 مستوى محدد المهارات:

 هذا المستوى كل من توافرت فيه أي مما يلي:يمنح إجازة المزاولة في 

 .بنجاح استكمل برنامجاً مهنياً معتمداً بمستوى محدد المهاراتأ.  

 .المهني المقرر بنجاح االختبارزه شهادة خدمة لمدة سنة واحدة في مزاولة المهنة واجتياب. 
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 منح الشهادات/المؤهالت المهنية من حول العالم

تمنح  (3) جامايكا، وأقطار أخرى من دول الكومنويلث مثل وإيرلندا الشمالية، وويلز، إنجلتراالمؤهالت المهنية الوطنية في 

 الخريج "شهادة كفاية" بناًء على المستويات المهنية المعتمدة في نظام المؤهالت عند إنهاء مكونات االختبار بنجاح.

. كما ، يتم منح شهادة كفاية مماثلة لشهادة المؤهالت المهنية الوطنية ووفقاً للمؤهالت المهنية االسكتلندية(04) اسكتالندافي 

يستطيع المتدرب الحصول على شهادة كفاية في "المهارات المحورية/ األساسية للعمل" التي تغطي مدى عريضاً من الكفايات، 

بما فيها االتصال والتواصل، والحساب، وتكنولوجيا المعلومات، وحل المشكالت، والعمل بروح الفريق، و التي تسهل التكيف 

في الحياة(. وهذه المهارات المحورية/ األساسية الخمسة تمثل موضوعات لعشرين وحدة مع المتغيرات )في سوق العمل و

 تدريبية في أربعة مستويات. وتركز االختبارات على الكفايات بكاملها أو على عناصر منها.

يات التقنية، والمعاهد ُتمنح اإلجازات المهنية من قبل الجهات المزودة للتدريب وبخاصة من الكل ،المملكة العربية السعوديةفي 

الصناعية، ومعاهد التدريب المهني الحكومية، ومزودي التدريب التقني من القطاع الخاص. وعلى العاملين اجتياز "الفحص 

أنشأت المؤسسة العامة  5103والذي يؤهلهم لدخول سوق العمل. وفي نيسان/ابريل من عام  -وهو اختبار كتابي -المهني" 

معياراً مهنياً في سوق العمل  571مهني شركة "المقاييس السعودية للمهارات" لتكون الجهة المسؤولة عن للتدريب التقني وال

 (5103التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، السعودي. )

 دة مرتبطة بسلم أجور من غرفة التجارة ذات العالقة.، بعد اجتياز اختبار المهارات، ُيمنح المتدرب شها(02) ألمانيافي 

، بعد اجتياز االختبار ُيمنح العامل شهادة وطنية في مستوى المؤهل المطابق )من بين أربعة مستويات( ويمكن (2) الفلبينفي 

كذلك منح شهادة كفاية لالعتراف بكفايات محددة للعامل حنى في حال عدم اجتياز اختبار مستوى المؤهل الوطني, 

)da.gov.phhttp://www.tes( 

 

 
 
 
 

 

http://www.tesda.gov.ph/
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 (5)الخطوة  االختبارات إجراءمراجعة وتحسين  6.4

 

.ويتم تجميع مين، والممارسات االيجابية والسلبية من قبل المقيّ وثغراته عيوب التصميمتحديد عامة، و الحصول على تغذية مرتجعةيجب 

ودة على تحليلها من قبل مركز االعتماد وضبط الجمن ثم يتم و ،اإلشرافمين، ولجان من المتقدمين لالختبار، والمقيّ التغذية المرتجعة 

 تبعاً لذلك.  تنفيذه اتإجراءو االختباربتعديل تصميم مركز االعتماد وضبط الجودة  يقوموبعدها  ،النموذج المبين أدناه

المهني االختبارنموذج مراجعة وتحسين   

 -للمتقدمين لالختبار
 عملي، وذلك من أجل تحسينه للمراتالنظري وال االختبارشقي  إنهاءأدناه بعد  في النموذج المبين االختبارن رأيك بشأن بيّ  رجاءً 

 القادمة.

 النظري االختبارأوال: 

 ال نعم واضحة، ويمكن فهمها بسهولة. االختبار أسئلة. 0

 ال نعم النظري المعلومات المتعلقة بالمهنة. االختبار أسئلةغطي . تُ 5

 ال نعم ال عالقة لها بالمهنة. أسئلة. هناك 3

 الرجاء حدد................................................................................................... ،إذا كانت اإلجابة نعم

 ال نعم لها أكثر من إجابة صحيحة. سئلة. بعض األ6

 الرجاء حدد................................................................................................... ،إذا كانت اإلجابة نعم

 ال نعم ن كافياً.. الزمن المخصص لالختبار كا2

 ال نعم مناسبة من حيث المقاعد والتهوية واإلنارة. االختبار. قاعات 4

 العملي االختبارثانياً: 

واضحة من حيث اللغة والصياغة. االختبار أسئلة. 0  ال نعم 

قدرات الشخص الفنية على أداء العمل. االختبار. يعكس 5  ال نعم 

 مناسب من حيث:  االختبارإجراء. مكان 3

-التسهيالت  ال نعم 

-اتمعدّ ال  ال نعم 

-دواتاأل  ال نعم 

.االختبار)المقّيم( كان متعاوناً في توضيح الواجبات المطلوبة في  االختبار. مشرف 6  ال نعم 

. الزمن المخصص لالختبار كان كافياً.2  ال نعم 

 شكراً لتعاونك

يقوم المركز بإجراء  
تغييرات في  تصميم 
االختبار واجراءات 
تنفيذه، وتحديث 

االختبار المراَجع في 
 قاعدة البيانات

ترسل بتقرير من قبل 
لجان اإلشراف إلى  
مدير مركز االعتماد 

 وضبط الجودة

تضاف إلى التغذية 
المرتجعة من 

 المقي مين

التغذية المرتجعة من 
المتقدمين لالختبار 

الناجحين )
(والراسبين  
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 الخالصة

تمر مرحلة تنفيذ االختبار المهني في خطوات متتالية عدة بدءاً من التحضير واإلعداد، ووضع خطة تنفيذ االختبار، 

وتنفيذ االختبار، وتوثيق النتائج وإعداد تقارير عنها، وعمليات االعتراض واإلعادة، ومنح إجازة مزاولة المهنة، 

 ومراجعة وتحسين إجراءات االختبار. 

األطراف المعنية في عمليات تصميم وتنفيذ اختبارات المهارة قضية ملحة لتحسين جودة إجراءات وتعد مشاركة 

تنفيذ االختبار، وتحسين اعتراف المجتمع بالتقييم والشهادات والمؤهالت المهنية، وتوفير الدعم للجهات المسؤولة 

 عن االختبار، وتحسين التقييم، وضمان شفافية عملية التقييم. 
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 االستنتاجات والخطوات الالحقة

ات المهنية ومنح إجازة مزاولة المهنة في األردن. وفي االختبارهناك الكثير مما يجب عمله على مستوى السياسات لتحسين منظومة 
 ضوء االستشارات مع الجهات المعنية تم تحديد األمور التي تحتاج إلى تحسين، ومنها: 

 جاهز للتطبيق لالختبارات المهنية في األردن : إطار عمل االتفاق على 

o  ب( آلية  االختبارات، والمقّيمين، ومراكز االختبار)أ( معايير اختيار معّدي/مصممي اتخاذ قرار على مستوى السياسات بشأن(

 اعتمادهم )ج( اإلطار المالي للتعويضات/المكافآت.

o المعتمدين )من الجهات المزّودة للتدريب والتعليم المهني والتقني والصناعة( ات والمقّيمين االختبارمصممي  اعداد قوائم بأسماء

 للعمل مع مركز االعتماد وضبط الجودة.

o  ات العملية.االختبارات الكتابية، وأدوات تقييم االختبارإعداد/ تطوير بنك لالختبارات المهنية بما فيها 

o  لربط المستويات المهنية بسلم األجور من أجل تحسين القدرة على التنبؤ تفعيل آليات الحوار االجتماعي على المستوى القطاعي

 بظروف الشغل، وزيادة الجذب لمستويات العمل هذه، والمساهمة في العمل الالئق.

  المهني وإدارته: االختبارهناك حاجة لتحسين إجراءات وعمليات تصميم – ات المهنيةاالختبارتحسين جودة وكفاءة 

o  إلى التقييم المبني على الكفاية، وفي الوقت نفسه، هناك حاجة لتحديد آليات واضحة  لالنتقالمستوى السياسات اتخاذ قرار على

 ات المهنية.االختبارلتوزين العالمات في 

o  المطلوب ات الكتابية طريقة التقييم الرئيسة ألداء المتقدم لالختبار. ويجب إضافة طرائق تقييم أخرى لتعكس األداء االختبارُتعّد

 في سوق العمل، كما تم شرحه سابقاً في هذا الدليل.

o ن الثقة بين حسّ على رأس العمل، مما قد يُ برامج التدريب توفير آليات ممنهجة لتتبع المهارات كجزء من برامج التلمذة المهنية و

 إجازة مزاولة المهنة. أصحاب العمل ومزودي التدريب، ويساهم في إعداد التالميذ المهنيين بشكل أفضل للحصول على

 لالختبارات المهنية : زيادة منافذ وفرص الوصول والتقدم 

o  يحتاج العاملون وبخاصة أولئك المشتغلون في االقتصاد غير المنظم إلى االعتراف بتعلمهم المسبق. وتدعو الحاجة لرسم سياسة

 تتعلق بهذا الخصوص.

o  ات المهنية الحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة. الختباراهناك المزيد من العمل المطلوب لتعزيز ودعم تكييف 

o .هناك حاجة الستخدام محطات اختبار متنقلة، وطرائق أخرى للتقييم عن بعد لزيادة التغطية والوصول إلى المناطق النائية 

o ئق، وفي نفس يحتاج اطار العمل لالختبارات المهنية إلى تطبيقه على العمالة المهاجرة بشكل يدعم حصولهم على عمل ال

 الوقت يدعم الوصول لسياسة شاملة لتوطين القوى العاملة.
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 مسرد المصطلحات

 .9المهني بنجاح، وتتيح له ممارسة المهنة في السوق االختبارالوثيقة التي يحصل عليها المتقدم بعد اجتيازه  المهنة: مزاولةجازة إ

 اختبار يتطلب من المتقدم اظهار قدرته في أداء المهارات العملية. اختبار أداء )تقييم حقيقي(:

ي المهارات التي ال يمكن هالشف االختبار. ويقيس أسئلةياً بكلماته الخاصة عن هاالجابة شفطلب فيه من المتقدم هو اختبار يُ  ي:هاختبار شف
 الكتابي، ويشمل ذلك قدرة الشخص على التعبير عن نفسه. االختبارقياسها ب

 طريقة تقييم تقليدي يقدم فيها المتقدمون إجابات مكتوبة. اختبار كتابي )ورقة وقلم(:

النظري لقياس درجة اكتساب  االختبارويتكون من شقين،  ،االختبارأداة لقياس معارف ومهارات األشخاص في زمن  اختبار مهني:

 .                9ةالعملي لقياس درجة اكتساب الشخص للمهارات األدائية واالتجاهات السلوكي االختبارو ،الشخص للمعلومات النظرية

 يحدد كفاية المتقدم من خالل مجموعة من الطرائق المتفق عليها. اختبار:

التقييم أو بعده. ومن بين أهم هذه  أثناءمرنة تخدم هدف التقييم، ويتم تعبئتها من قبل الفاحصين أو المقيمين في  أدوات التقييم: أدوات
 .قديرالشطب، وساللم الت/رصدوائم الق دواتاأل

غير  االقتصادية التي يقوم بها العاملون والوحدات االقتصادية والتي إما بحسب القانون أو الممارسة كل النشاطات: اقتصاد غير منظم
 .01مغطاة بترتيبات رسمية ومنظمة )مؤتمر العمل الدولي(

ف التعلم )ب( للتوصية بالتغييرات المبنية على األدلة ادقدرات المتعلمين وفقاً أله طورتتحليل النتائج وتفسيرها )أ( لتحديد مدى  :تقويم
 .يبرنامج التدريبالفي 

 وتحديد الثغرات للتحسين المستقبلي.، ياس ما تعلم المتدرب أو المتعلمعملية تقييم مستمر تستهدف ق: تقييم تكويني

/ عبر أثناءفي الذي يتم فترة التدريب )مقابل التقييم التكويني  إنهاءطريقة تقييم تقيس معارف المتعلم ومهاراته المكتسبة عند  :تقييم نهائي
 فترة التدريب(.

 حكم يتعلق بكفايات المتعلم. صدارات المستخدمة للحصول على معلومات إلجراءمصطلح عام يشمل كل اإل :تقييم

 عملدرب ويتي حيث)محتوى التدريب( في منشأة،  ت مهنة أو حرفةيذ المهني( مهارانظام يكتسب من خالله المتعلم )التلم :هنيةتلمذة م
)عملية التدريب(. ويعقد  مع تدريب يتلقاه التلميذ في مؤسسة مزودة للتدريبهذا التدريب عادة ما يترافق و ،خبير مهنيجنب  إلىجنباً 

تدريب( تنظمها قوانين رسمية. ويمكن تقاسم تكلفة التدريب اتفاقية تدريب )عقد  مزّودصاحب العمل ولمهني الخبير/التلميذ المهني، وا
 00والحكومة.  ،صاحب العملالتلميذ المهني، والمهني الخبير/التدريب بين 

عطاء دليل عن كفاية إلعملية التقييم، ومن ثم مقارنتها مع معايير محددة مسبقاً  أثناءمعلومات يتم جمعها عن المتقدم في  التقييم: أدلة
 المتقدم.

منهاج مبني على الكفاية.  عداددة لحوار منظم مع أصحاب العمل إلعملية معتم   منهاج(: إعدادديكم )
http://www.dacum.org/index.asp 

                                                           
9

 االختبارات في األردنتعليمات مركز االعتماد وضبط الجودة لتنفيذ 

10
Statistics of work, employment andlabour underutilization-Report II, 19th International Conferenceof Labour 

Statisticians, ILO, 2013 . 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_220535.pdf 

 

11
Resource guide on upgrading informal apprenticeship, ILO, 2012 

http://ilo.org/skills/projects/WCMS_158771/lang--en/index.htm 

http://www.dacum.org/index.asp
http://www.dacum.org/index.asp
http://www.google.jo/url?q=http://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdf&sa=U&ei=KLgpU-K5FuOl0AW60ICgBw&ved=0CDQQFjAE&sig2=AFd378GgSbtV5jveLvHNeQ&usg=AFQjCNHX5RTs2lV_ixdgWPkcr_LdOtMn_g
http://www.google.jo/url?q=http://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdf&sa=U&ei=KLgpU-K5FuOl0AW60ICgBw&ved=0CDQQFjAE&sig2=AFd378GgSbtV5jveLvHNeQ&usg=AFQjCNHX5RTs2lV_ixdgWPkcr_LdOtMn_g
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_220535.pdf
http://ilo.org/skills/projects/WCMS_158771/lang--en/index.htm


 69صفحة  : األردنختبارات والمؤهالت المهنيةدليل اال
 

على  دراسية/التدريبيةعن طريق تحليل المقررات الي، التدريبالبرنامج مع محتوى  االختبارقياس مدى انسجام محتوى  صدق المحتوى:
 سبيل المثال.

لذاته،  ، ونادراً ما يستخدمءالتقييم باستخدام استراتيجيات تقييم )طرائق(. ويشمل القياس تقييماً رقمياً لألدا أثناءجمع معلومات في  قياس:
 ولكنه يمثل جزءاً من التقييم أو التقويم.

 في مهن محددة. الحقيقية عملية اختبار في بيئة تماثل بيئة مواقع العمل محاكاة:

طرائق التقييم بعملية التقييم )ب(  أثناءفي  مالنشاطات المطلوبة من المتقدات/جراءاإلب)أ( مصفوفة تربط الكفايات مصفوفة األدلة:
 .)بالقدر الكافي ( المحتوى وكفايته ضمان صدقمصفوفة األدلة وتستهدف المختارة. 

 م كفايته.ييختبار لتمكين المقّيمين من تقأو المتقدم لالمستوى األداء المتوقع من المتعلم  يير األداء:امع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


