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مرحبا بكم

تقـــدم هيئـــة تقويــم التعليـــم والتدريب دليـل الخدمـات اإللكترونيـــة الختبـــارات 
مركز قياس، إيماًنا منها بتعزيز فاعلية الخدمـات وتلبيـة متطلبـات المستفيديـن 

وتسهيـل استخدام أنظمة الهيئة.

في دليل الخدمات اإللكترونية الختبارات مركز قياس
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انقر على الخدمة 
للوصول السريـــع



1.1 إنشاء حساب للسعودي أو المقيم أو الزائر في جواز مستقل

1.2 إنشاء حساب ألصحاب معامالت التجنيس (غير محددي الجنسية)

1.3 إنشاء حساب خارج السعودية

إنشاء حساب1
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انقر على الخدمة 
للوصول السريـــع

للعودة 
للصفحة الرئيسية



1.1 إنشاء حساب للسعودي أو المقيـم أو الزائــر في جواز مستقل

متطلبات تقديم الخدمة:وصف الخدمة:

البد من توفر أحد المتطلبات التالية:

قنوات تقديم الخدمة:
الموقع اإللكتروني

المركز الوطني للقياس.

وقت اإلنجاز:وقت التوفر:

خدمـــــــــة تتيـــــح لكـــل من (السعــــــودي 
أو المقيــم أو الزائـر في جــواز مستقــل) 
إنشـــاء حســــاب فـي المركـــــز الوطنـــــــي 
للقيـاس من خالل الموقع اإللكتروني.

رقم هوية وطنية.

رقم حدود مستقل.

1

3

رقم هوية مقيم. 2

24/7 

خطوات تنفيذ الخدمة:

الدخول على صفحة ملف المستفيد 
في موقع المركز الوطني للقياس.

الضغـــــــط علــى أيقونــــــــة 
(سجل اآلن!).

1

2

اختيــــــار نـــوع المتقـــدم "سعــــودي أو 
مقيم أو زائر في جواز مستقل".

إدخال رقـــم الهويـــة – رقــم اإلقامــــة  
رقم الحدود المستقل.

3

4

إدخــال تاريــــــخ الميـــــالد ثــــم الضغـــــط 
على (متابعة).

تعبئـــــة الحقـــــــول المطلوبـــــة ثــــــم 
الضغط على (متابعة).

5

6

تعبئة بيـانـات الدراسة وبيـانـات األمان 
ثم الضغط على (إرسال الطلب).

تفعيـــــل الحســـاب عن طريـــــق الرابــط 
المرسل على البريد اإللكتروني.

7

8

فـــوري.

6

لطلب الخدمة

دليل الخدمات اإللكترونية الختبارات مركز قياس

https://e-services.etec.gov.sa/Qiyas.TRAS.Web.Internet/


1.2 إنشاء حساب ألصحاب معامالت التجنيس (غير محددي الجنسية)

متطلبات تقديم الخدمة:وصف الخدمة:

إرفاق نموذج البيانات الشخصية بعــــد 
تعبئته.

للتحميل (اضغط هنا).

خطوات تنفيذ الخدمة:
الدخول على صفحة ملف المستفيد 

في موقع المركز الوطني للقياس.

الضغـــــــط علــى أيقونــــــــة 
(سجل اآلن!).

1

2

اختيــــــــــــار (أصحــــــــــــــاب معامــــــــــــــــالت 
التجنيس – غير محددي الجنسيــة).

تعبئــــــــــــــــــة الحقــــــــــــول المطلوبــــــــــــــة 
(الجنس، اسم الجهة المعرفة).

3

4

إرفاق نموذج البيانات الشخصيـة فـي 
الحقل المحدد. 

الضغـــــــط علــــــى (متابعة).

5

6

تعبئة البيانـات المطلوبة ثم الضغــــط 
على (إرسال الطلب).

مالحظة: يمكنــــك متابعــــــة طلبــــــك 
السابــــــــــق من خـــــــالل الضغـــــط على 

(استكمال طلب الملف).

7

خدمــــة تتيح ألصحـــاب معامالت التجنيس 
(غير محددي الجنسية) من إنشــاء حســاب 

في موقع المركز الوطني للقياس.
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قنوات تقديم الخدمة:
الموقع اإللكتروني

المركز الوطني للقياس.

وقت اإلنجاز:وقت التوفر:

يومـي عمـل. 24/7

لطلب الخدمة

https://e-services.etec.gov.sa/Qiyas.TRAS.Web.Internet/
https://e-services.etec.gov.sa/Qiyas.TRAS.Web.Internet/Registration/NewRegisterWithoutCandidate


1.3 إنشاء حساب خارج السعودية

متطلبات تقديم الخدمة:وصف الخدمة:

البد من توفر أحد المتطلبات التالية: تتيـــــــح هــــذه الخدمــــــة (لغيـــر السعوديين) 
المتواجديـــــن خــــارج السعوديــــــة من إنشاء 
حســـــاب فــي موقــــــع المركـــــــز الوطنـــــــــي 

للقيــــاس.

جواز سفر مستقل.

تعريف المدرسة السعودية. 
(لغير الخليجي)

1

2

خطوات تنفيذ الخدمة:

الدخول على صفحة ملف المستفيد 
في موقع المركز الوطني للقياس.

الضغط علـــى أيقونــــة 
(سجل اآلن!).

1

2

اختيــــــــــار 
(خارج السعودية).

تعبئـــــــة الحقـــــــــول 
المطلوبة.

3

4

إرفــــــــــاق
صورة إثبات الهوية.

الضغــــــــــــــــط علـــــــى 
(متابعة).

5

6

تعبئة البيانات المطلوبة ثــم الضغــط 
على (إرسال الطلب).

ثــــم يظهر لك رقم طلب للمتابـعـــــــــة 
والمكون من 8 أرقام.

7

8

يمكنك متابعة طلبك السابق من خالل الضغط على (استكمال طلب الملف).

8

قنوات تقديم الخدمة:
الموقع اإللكتروني

المركز الوطني للقياس.

وقت اإلنجاز:وقت التوفر:

يومـي عمـل. 24/7

لطلب الخدمة

دليل الخدمات اإللكترونية الختبارات مركز قياس

https://e-services.etec.gov.sa/Qiyas.TRAS.Web.Internet/


2.1 التسجيل في االختبار الرقمي

2.2 تعديل موعد االختبار الرقمي

2.3 حذف االختبار الرقمي

2.4 التسجيل في االختبار الورقي

2.5 تعديل موعد االختبار الورقي

2.6 حذف االختبار الورقي

2.7 االستعالم عن االختبارات المسجلة والمتاحة والسابقة والملغاة 

2.8 إلغاء فترة االنتظار لدخول ملف المستفيد  

2.9 رفع الحظر عن ملف المستفيد

2.10 مسح محاوالت الدخول لملف المستفيد

2.11 عدم القدرة على التسجيل بسبب العمر 

2.12 فتح التسجيل لمنسوبي الهيئة

2.13 إعفاء ذوي اإلعاقة من اختباري القدرات العامة والتحصيل الدراسي

2.14 مساعدة ذوي اإلعاقة

انقر على الخدمة 
للوصول السريـــع
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التسجيل في االختبار2

للعودة 
للصفحة الرئيسية



2.1 التسجيل في االختبار الرقمي

وصف الخدمة:

خدمة تمكن المستفيـــد من التسجيل في 
االختبــــــارات الرقميـــــــــــة عن طريــــق ملفــــه 

لدى موقع المركز الوطني للقياس.

10

قنوات تقديم الخدمة:
الموقع اإللكتروني

المركز الوطني للقياس.

وقت اإلنجاز:وقت التوفر:
فـــوري. 24/7

دليل الخدمات اإللكترونية الختبارات مركز قياس
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2.1 التسجيل في االختبار الرقمي

خطوات تنفيذ الخدمة:

الدخول على صفحة ملف المستفيد 
في موقع المركز الوطني للقياس.

إدخــــــــــال رقـــــم السجــــــــــــل المدنــــــــــي 
وكلمــــــة المـــــــــرور ثـــــم الضغـــــط على 

(تسجيل الدخول).

1

2

اختيــــــــار 
(االختبــــــارات المتاحـــــــة للتسجيــــــــل).

3

الضغط على (تسجيل) أسفل االختبـــــار 
الذي يرغب المستفيد التسجيل به.

قــــــراءة "مالحظـــــات قبـــــل التسجيــــل" 
ثم الضغط على (متابعة).

4

5

قراءة " إقرار وتعهد الشروط واألحكام 
الخاصة باالختبارات" والموافقة عليــــها 
عن طريـــــــق اختيـــــــــــار (أوافـــــــــق علـــى 

التعليمات) ثم الضغط على (التالي).

قـــــراءة “سياســــات المــركـــــز الوطنــي 
للقياس” والموافقة عليها عن طريق 
اختيــــــــــار (أوافق على التعليمات) ثم 

الضغط على (التالي).

6

7

تحديد مركز االختبار من قائمـة "مركز 
االختبار" ثم الضغط على (التالي).

8

تحديــــــــد تاريـــــــــــخ ووقــــــــت االختبــــــــار 
ثم الضغط على (التالي).

التأكـد من موعـــــد ومكـــــان االختبــــــار 
وبيانات االتصال ثم الضغط على 

(التالي).

9

10

التأكد من حجـــــز الموعد ثم الضغــــط 
على (حجز الموعد).

 االطـــــــــــــــــالع على ملخـــــص الحجــــــــز 
والضغط على (المتابعة إلى الدفع).

11

12

لطلب الخدمة

في حال لم تتمكن من تنفيذ الخدمة، اتبع الخطوات التالية: 

تسجيــل الدخـول.
(خدمات األفراد)

 (دعم المختبرين- 
قياس).

اضافة طلب 
جديد.

تقديــــم الطلـــــب.

من خالل منصـــة الدعــــــم الموحـدة
أنقر على األيقونة لإلنتقال السريع

https://e-services.etec.gov.sa/Qiyas.TRAS.Web.Internet/
https://support.etec.gov.sa/identity?returnUrl=%2Fticket
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qiyas&hl=ar
https://apps.apple.com/tt/app/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86/id1535379996
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2.2 تعديل موعد االختبار الرقمي

وصف الخدمة:

خدمة تمكن المستفيد بعد سداد رســـوم 
االختبار الرقمي من تعديل موعـــد االختبار 
عن طريــــــق ملفـــــــــه لدى موقـــــع المركـــــز 

الوطني للقياس.

قنوات تقديم الخدمة:
الموقع اإللكتروني

المركز الوطني للقياس.

وقت اإلنجاز:وقت التوفر:
فـــوري. 24/7

دليل الخدمات اإللكترونية الختبارات مركز قياس
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خطوات تنفيذ الخدمة:

الدخول على صفحة ملف المستفيد 
في موقع المركز الوطني للقياس.

إدخــــــــــال رقـــــم السجــــــــــــل المدنــــــــــي 
وكلمــــــة المـــــــــرور ثـــــم الضغـــــط على 

(تسجيل الدخول).

1

2

من خالل الصفحـــة الرئيسيـــة اختيــــــــار 
(االختبارات المسجلة).

تحديد االختبــار الذي يرغب المستفيد 
التعديل عليه. 

3

4

الضغط على (تعديــــل) 
"علمًا أن التعديل متاح حتى قبل موعد 

االختبـــــار بـ 48 ساعة".

تحديــد مركز االختبار من قائمة "مركز 
االختبار" ثم الضغط على (التالي).

5

6

تحديـــــد تاريـــــخ ووقــت االختبــــــار ثــــــم 
الضغط على (التالي).

الموافقـــــــة علــــى سيــاســــات المركـــز 
الوطني للقياس.

7

8

االطــالع على بيانات الموعد السابـق 
والموعد الجديـــــد وبيــانـــات االتصـــال 

والضغط على (التالي). 

االطـــــــــالع علــــى بيـــانــــــــات االختبــــــــار 
والضغط على (تأكيد إعادة الجدولة).

9

10

2.2 تعديل موعد االختبار الرقمي

لطلب الخدمة

في حال لم تتمكن من تنفيذ الخدمة، اتبع الخطوات التالية: 

تسجيــل الدخـول.
(خدمات األفراد)

 (دعم المختبرين- 
قياس).

اضافة طلب 
جديد.

تقديــــم الطلـــــب.

من خالل منصـــة الدعــــــم الموحـدة
أنقر على األيقونة لإلنتقال السريع

https://e-services.etec.gov.sa/Qiyas.TRAS.Web.Internet/
https://support.etec.gov.sa/identity?returnUrl=%2Fticket
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qiyas&hl=ar
https://apps.apple.com/tt/app/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86/id1535379996
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2.3 حذف االختبار الرقمي

وصف الخدمة:

خدمـــة تمكن المستفيد بعد سداد رسوم 
االختبــــــار من إلغـــاء الموعـــــد عن طريــــــــــق 
ملفه لدى موقع المركز الوطني للقياس.

قنوات تقديم الخدمة:
الموقع اإللكتروني

المركز الوطني للقياس.

وقت اإلنجاز:وقت التوفر:
فـــوري. 24/7

دليل الخدمات اإللكترونية الختبارات مركز قياس
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االطــــــــالع علـــــى "تعليمـــات اإللغـــاء" 
ثـــــم الضغـــــــط علــــــــى (لقــــــــد قــــرأت 
السياسـات المســردة أعـاله المركــــز 

الوطنـــــي للقياس وأوافق عليها).

6

الضغـــــط علــــــــــــى 
(تأكيــــــــــد اإللغاء).

7

2.3 حذف االختبار الرقمي

الدخول على صفحة ملف المستفيد 
في موقع المركز الوطني للقياس.

إدخــــــــــال رقـــــم السجــــــــــــل المدنــــــــــي 
وكلمــــــة المـــــــــرور ثـــــم الضغـــــط على 

(تسجيل الدخول).

1

2

من خالل الصفحـــة الرئيسيـــة اختيــــــــار 
(االختبارات المسجلة).

تحديد االختبار الذي يرغب المستفيـد 
في حذفــه.

3

4

الضغــــط علـــــى (الحـــــذف) 
"علــــمًا أن الحــذف متــــــاح حتى قبــــــل 

موعــد االختبــار بـ48 ساعة".

5

خطوات تنفيذ الخدمة:

لطلب الخدمة

في حال لم تتمكن من تنفيذ الخدمة، اتبع الخطوات التالية: 

تسجيــل الدخـول.
(خدمات األفراد)

 (دعم المختبرين- 
قياس).

اضافة طلب 
جديد.

تقديــــم الطلـــــب.

من خالل منصـــة الدعــــــم الموحـدة
أنقر على األيقونة لإلنتقال السريع

https://e-services.etec.gov.sa/Qiyas.TRAS.Web.Internet/
https://support.etec.gov.sa/identity?returnUrl=%2Fticket
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qiyas&hl=ar
https://apps.apple.com/tt/app/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86/id1535379996
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2.4 التسجيل في االختبار الورقي

وصف الخدمة:

خدمة تمكن المستفيد من التسجيـــل في 
االختبـــارات الورقيــة عن طريق ملفـــه لدى 

موقع المركز الوطني للقياس.

قنوات تقديم الخدمة:
الموقع اإللكتروني

المركز الوطني للقياس.

وقت اإلنجاز:وقت التوفر:
فـــوري. 24/7

دليل الخدمات اإللكترونية الختبارات مركز قياس
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تحديـــــــد المدينــــــــــة ومقــــــر االختبــــــــار 
والتخصص، ثم تحديـــــــد يــوم وتاريــــــخ 
ووقت االختبــــــار ثـــــــم الضغــــــــط على 

(التالي).

7

االطــــالع على بيانــــــــــــــات االختبــــــــــــــار 
والموافقة عليــــها عن طريق اختيــــــــار 
(الموافقة على تسجيــــــــــــل موعــــــد 
االختبـــــــار أعاله) ثــــــم الضغـــــــط على 

(التالي).

8

الدخول على صفحة ملف المستفيد 
في موقع المركز الوطني للقياس.

إدخــــــــــال رقـــــم السجــــــــــــل المدنــــــــــي 
وكلمــــــة المـــــــــرور ثـــــم الضغـــــط على 

(تسجيل الدخول).

1

2

اختيـــــــــــار (االختبارات المتاحة 
للتسجيل).

3

الضغط على (تسجيل) أسفل االختبار 
الذي يرغب المستفيد التسجيل به.

قـــراءة "مالحظـــــات قبـــــل التسجيــــل" 
ثم الضغط على (متابعة).

4

5

قــــــراءة " إقـــــــــرار وتعهــــــــــد الشـــــروط 
واألحكـــــــام الخاصـــــــــة باالختبـــــــــارات" 
والموافقـــة عليـــــها عن طريـــق اختيـار 
(أوافــق على التعليمات) ثم الضغط 

على (التالي).

6

خطوات تنفيذ الخدمة:

2.4 التسجيل في االختبار الورقي

لطلب الخدمة

في حال لم تتمكن من تنفيذ الخدمة، اتبع الخطوات التالية: 

تسجيــل الدخـول.
(خدمات األفراد)

 (دعم المختبرين- 
قياس).

اضافة طلب 
جديد.

تقديــــم الطلـــــب.

من خالل منصـــة الدعــــــم الموحـدة
أنقر على األيقونة لإلنتقال السريع

https://e-services.etec.gov.sa/Qiyas.TRAS.Web.Internet/
https://support.etec.gov.sa/identity?returnUrl=%2Fticket
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qiyas&hl=ar
https://apps.apple.com/tt/app/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86/id1535379996
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2.5 تعديل موعد االختبار الورقي

وصف الخدمة:

خدمـــة تتيح للمستفيـــــد بعد سداد رسوم 
االختبار الورقي من تعديــل موعد االختبـــار 
عـن طريــــــق ملفـــــه لـــدى موقـــــع المركـــــز 

الوطني للقياس.

قنوات تقديم الخدمة:

الموقع اإللكتروني
المركز الوطني للقياس.

وقت اإلنجاز:وقت التوفر:
فـــوري. 24/7

دليل الخدمات اإللكترونية الختبارات مركز قياس



19ETEC.GOV.SA

تحديـــــــد المدينــــــة ومقر االختبــــــــار 
والتخصص، ثم تحديد يوم وتاريــــــخ 
ووقت االختبــــــار ثـم الضغــــط على 

(التالي).

6

االطـــــالع علـــى بيانــــــــات االختبـــــــار 
المعــــــّدل والموافقــــــة عليـــــها عن 
طريـــــــق اختيــــــــار (الموافقــــــــة على 
تعديــــل موعـــــد االختبـــار أعاله) ثم 

الضغط على (التالي).

7

الدخول على صفحة ملف المستفيد 
في موقع المركز الوطني للقياس.

إدخــــــــــال رقـــــم السجــــــــــــل المدنــــــــــي 
وكلمــــــة المـــــــــرور ثـــــم الضغـــــط على 

(تسجيل الدخول).

1

2

من خالل الصفحـــة الرئيسيـــة اختيــــــــار 
(االختبارات المسجلة).

تحديـــــــــــد االختبــــــــــــــار الــــذي يرغـــــــــب 
المستفيــــــد التعديـــــل عليــــــه.

3

4

الضغـــــط علــى (تعديـــل) 
"علمًا أن التعديــــل متــــاح حتى قبـــــــل 

موعــــــد االختـبــــــــار بـ 72 ساعة".

5

خطوات تنفيذ الخدمة:

2.5 تعديل موعد االختبار الورقي

الضغــــــط علـــــــى 
أيقونة (التالي).

8

االطـــــالع على إشعــــــار 
التسجيــــــل.

9

لطلب الخدمة

في حال لم تتمكن من تنفيذ الخدمة، اتبع الخطوات التالية: 

تسجيــل الدخـول.
(خدمات األفراد)

 (دعم المختبرين- 
قياس).

اضافة طلب 
جديد.

تقديــــم الطلـــــب.

من خالل منصـــة الدعــــــم الموحـدة
أنقر على األيقونة لإلنتقال السريع

https://e-services.etec.gov.sa/Qiyas.TRAS.Web.Internet/
https://support.etec.gov.sa/identity?returnUrl=%2Fticket
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qiyas&hl=ar
https://apps.apple.com/tt/app/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86/id1535379996
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2.6 حذف االختبار الورقي

وصف الخدمة:

خدمـــة تمكن المستفيد بعد سداد رسوم 
االختبـــــــار من إلغـــــاء الموعــــد عن طريــــــــق 
ملفه لدى موقع المركز الوطني للقياس.

قنوات تقديم الخدمة:
الموقع اإللكتروني

المركز الوطني للقياس.

وقت اإلنجاز:وقت التوفر:
فـــوري. 24/7

دليل الخدمات اإللكترونية الختبارات مركز قياس
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اختيار (الموافقة على إلغاء موعد 
االختبار أعاله).

6

الضغـــــــــط علـــــــى (إلغـــــاء الموعـــد 
الخاص بي).

7

الدخول على صفحة ملف المستفيد 
في موقع المركز الوطني للقياس.

إدخــــــــــال رقـــــم السجــــــــــــل المدنــــــــــي 
وكلمــــــة المـــــــــرور ثـــــم الضغـــــط على 

(تسجيل الدخول).

1

2

من خالل الصفحـــة الرئيسيـــة اختيــــــــار 
(االختبارات المسجلة).

تحديــــــــــــد االختبــــــار الـــــذي يرغــــــب 
المستفيــــد في حذفــــــه.

3

4

الضغـــط علـــى (الحــــــذف) 
"علمـًا أن الحـذف متـاح حتـى قبــــل 

موعــد االختبــــــار بـ72 ساعة".

5

خطوات تنفيذ الخدمة:

2.6 حذف االختبار الورقي

في حال لم تتمكن من تنفيذ الخدمة، اتبع الخطوات التالية: 

لطلب الخدمة

تسجيــل الدخـول.
(خدمات األفراد)

 (دعم المختبرين- 
قياس).

اضافة طلب 
جديد.

تقديــــم الطلـــــب.

من خالل منصـــة الدعــــــم الموحـدة
أنقر على األيقونة لإلنتقال السريع

https://e-services.etec.gov.sa/Qiyas.TRAS.Web.Internet/
https://support.etec.gov.sa/identity?returnUrl=%2Fticket
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qiyas&hl=ar
https://apps.apple.com/tt/app/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86/id1535379996
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2.7 االستعالم عن االختبارات المسجلة والمتاحة والسابقة والملغاة 

وصف الخدمة:

خطوات تنفيذ الخدمة:

الدخول على صفحة ملف المستفيد 
في موقع المركز الوطني للقياس.

إدخــــــــــال رقـــــم السجــــــــــــل المدنــــــــــي 
وكلمــــــة المـــــــــرور ثـــــم الضغـــــط على 

(تسجيل الدخول).

1

2

من خالل الصفحـــة الرئيسيـــة اختيــــــــار 
(االختبارات المسجلة).

3

ستظهــــــر قائمــــــــــة تشمـــــــل كافـــــــــة 
االختبارات.

4

يمكن االطالع على تفاصيل االختبــار 
وذلك بالضغط على أيقونة (عرض). 

5

خدمــة تمكن المستفيــد من االستعــــــــالم 
عن االختبــــارات القادمــــــة التي ُسجـــل بــها 
والمتاحــة والسابقة والملغــاة وعــن سبب 

اإللغاء من خالل ملفه.

وسيظهر إشعار التسجيـــل موضح به 
جميع بيانات االختبار. 

قنوات تقديم الخدمة:
الموقع اإللكتروني

المركز الوطني للقياس.

وقت اإلنجاز:وقت التوفر:
فـــوري. 24/7

لطلب الخدمة

دليل الخدمات اإللكترونية الختبارات مركز قياس

https://e-services.etec.gov.sa/Qiyas.TRAS.Web.Internet/


وصف الخدمة:

وقت اإلنجاز:وقت التوفر:

خطوات تنفيذ الخدمة:

خدمة إلكترونية تلغي فتــرة االنتـظار عنــــد 
كتابــة كلمــــة المــرور بشكـل خاطــئ ألكثــــر 
من مــرة ليتمكـــــن المستفيـــــد من تسجيل 

الدخول لملفه.

24/7 

2.8 إلغاء فترة االنتظار لدخول ملف المستفيد  
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قنوات تقديم الخدمة:

أو يمكنك االتصال على الرقم الموحد  920033555 (أنقر هنا). 

أو التراسل مع حساب العناية بالمستفيدين عبر منصة تويتر (أنقر هنا). 

يومـي عمـل.

لطلب الخدمة

تسجيــل الدخـول.
(خدمات األفراد)

 (دعم المختبرين- 
قياس).

اضافة طلب 
جديد.

تقديــــم الطلـــــب.

من خالل منصـــة الدعــــــم الموحـدة
أنقر على األيقونة لإلنتقال السريع

منصـــــة الدعـــــم الموحــــــدة.

مركــــــز االتصـــــال الموحــــد.

حساب العناية بالمستفيدين - تويتر.

1

2

3

https://support.etec.gov.sa/identity?returnUrl=%2Fticket
https://support.etec.gov.sa/identity?returnUrl=%2Fticket
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qiyas&hl=ar
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وصف الخدمة:

خدمـــــة إلكترونيـــــة ترفـع الحظــر عن ملـف 
المستفيــد عند كتابــــة كلمة المرور بشكل 
خاطئ ألكثـــر من مرة ليتمكـــن المستفيـــد 

من تسجيل الدخول لملفه الشخصي.

2.9 رفع الحظر عن ملف المستفيد

خطوات تنفيذ الخدمة:

أو يمكنك االتصال على الرقم الموحد  920033555 (أنقر هنا). 

أو التراسل مع حساب العناية بالمستفيدين عبر منصة تويتر (أنقر هنا). 

وقت اإلنجاز:وقت التوفر:
24/7 

قنوات تقديم الخدمة:
منصـــــة الدعـــــم الموحــــــدة.

يومـي عمـل.

مركــــــز االتصـــــال الموحــــد.

حساب العناية بالمستفيدين - تويتر.

1

2

3

لطلب الخدمة

تسجيــل الدخـول.
(خدمات األفراد)

 (دعم المختبرين- 
قياس).

اضافة طلب 
جديد.

تقديــــم الطلـــــب.

من خالل منصـــة الدعــــــم الموحـدة
أنقر على األيقونة لإلنتقال السريع

دليل الخدمات اإللكترونية الختبارات مركز قياس
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وصف الخدمة:

وقت اإلنجاز:وقت التوفر:

خطوات تنفيذ الخدمة:

خدمــة إلكترونيــــة لمسح محاوالت إنشـــاء 
حساب جديد لدى المركز الوطني للقياس.

24/7 

2.10 مسح محاوالت الدخول لملف المستفيد

يومـي عمـل. 

25ETEC.GOV.SA

قنوات تقديم الخدمة:

يمكنك االتصال على الرقم الموحد  920033555 (أنقر هنا). 

أو التراسل مع حساب العناية بالمستفيدين عبر منصة تويتر (أنقر هنا). 

مركــــــز االتصـــــال الموحــــد.

حساب العناية بالمستفيدين - تويتر.

1

2

https://qrco.de/bcm4EV
https://twitter.com/EtecCare


وصف الخدمة:

وقت اإلنجاز:وقت التوفر:

خطوات تنفيذ الخدمة:

خدمــــــة إلكترونيــــــــة لفتــــح التسجيــــــل في 
اختبـــــار القـــدرات العامـــة واختبار التحصيـــل 
الدراسي في حـــــال لم يتمكن المستفيــــــد 

من التسجيل بسبب تاريخ الميالد.

24/7 

2.11 عدم القدرة على التسجيل بسبب العمر 

يومـي عمـل.

قنوات تقديم الخدمة:
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أو يمكنك االتصال على الرقم الموحد  920033555 (أنقر هنا). 

أو التراسل مع حساب العناية بالمستفيدين عبر منصة تويتر (أنقر هنا). 

منصـــــة الدعـــــم الموحــــــدة.

مركــــــز االتصـــــال الموحــــد.

حساب العناية بالمستفيدين - تويتر.

1

2

3

لطلب الخدمة

تسجيــل الدخـول.
(خدمات األفراد)

 (دعم المختبرين- 
قياس).

اضافة طلب 
جديد.

تقديــــم الطلـــــب.

من خالل منصـــة الدعــــــم الموحـدة
أنقر على األيقونة لإلنتقال السريع

دليل الخدمات اإللكترونية الختبارات مركز قياس
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وصف الخدمة:

خطوات تنفيذ الخدمة:

خدمـــة إلكترونيــــة تتيح إمكانيــــة التسجيــل 
للمشاركيـــــــــن فـــي لجـــــان المراقبــــــــــــة من 

التسجيل في نفس االختبار.

2.12 فتح التسجيل لمنسوبي الهيئة

متطلبات تقديم الخدمة:

قنوات تقديم الخدمة:

خطوات تنفيذ الخدمة:

توضيح اسم المقر الذي تمت 
المراقبة فيه بوصف الحالة.
 صورة توضح المشكلة أثناء 

التسجيل في االختبار .

1

2

منصة الدعم الموحدة.
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وقت اإلنجاز:وقت التوفر:

3 أيام عمل. 24/7

لطلب الخدمة

تسجيــل الدخـول.
(خدمات األفراد)

 (دعم المختبرين- 
قياس).

اضافة طلب 
جديد.

تقديــــم الطلـــــب.

من خالل منصـــة الدعــــــم الموحـدة
أنقر على األيقونة لإلنتقال السريع

https://support.etec.gov.sa/identity?returnUrl=%2Fticket
https://support.etec.gov.sa/identity?returnUrl=%2Fticket
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وصف الخدمة:

وقت اإلنجاز:وقت التوفر:

خطوات تنفيذ الخدمة:

من خالل هذه الخدمـــــــة ُيعفى البعــــــض 
من ذوي اإلعاقــــــــــــــــة لمــــن ال يتمكنـــون 
مـــن أداء اختبــــــــــاري القــــــــدرات العامــــــــــة 
والتحصيــــــــل الدراسي مراعــــــاًة لحالتهـــــم 
وفـــــــق اشتراطـــــــــات هيئـــــــــــــة تقويــــــــــــــم 

التعليم والتدريب.

7 أيام عمل. 24/7

متطلبات تقديم الخدمة:

قنوات تقديم الخدمة:
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خطوات تنفيذ الخدمة:

تقرير طبي تفصيلــي باللغة العربيـــــــة 
وإذا كـــان باللغـــــــــة اإلنجليزيــــــة يجب 
ترجمــــــــــة التقرير وإرفـــــاق األصل مع 

الترجمة.

بطاقــــــة اإلعــــــــاقة.

1

2

منصة الدعم الموحدة.

بطاقة األحوال أو صورة 
من كرت العائلة.

3

طريقـــــة التعامــــــــــل في 
االختبــــــــارات التحريرية.

4

إرفاق المتطلبات التالية: 

تسجيــل الدخـول.
(خدمات األفراد)

 (دعم المختبرين- 
قياس).

اضافة طلب 
جديد.

تقديــــم الطلـــــب.

من خالل منصـــة الدعــــــم الموحـدة
أنقر على األيقونة لإلنتقال السريع

دليل الخدمات اإللكترونية الختبارات مركز قياس

لطلب الخدمة

2.13 إعفاء ذوي اإلعاقة من اختباري القدرات العامة والتحصيل الدراسي
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وصف الخدمة:

وقت اإلنجاز:وقت التوفر:

خطوات تنفيذ الخدمة:

تقديـــــــــم خدمــــــــات مسانــــــــــــدة تساعـــــــــد 
المستفيـديـــــن من ذوي اإلعاقة على أداء  

االختبـــــارات بكل يســـــر وسهولــــة.

7 أيام عمل. 24/7

متطلبات تقديم الخدمة:

قنوات تقديم الخدمة:

خطوات تنفيذ الخدمة:

تقرير طبي تفصيلــي باللغة العربيـــــــة 
وإذا كـــان باللغـــــــــة اإلنجليزيــــــة يجب 
ترجمــــــــــة التقرير وإرفـــــاق األصل مع 

الترجمة.

توضيــــــح نوع المساعــدة المطلوبـــة 
في مقر االختبار. 

1

2
منصة الدعم الموحدة.

إرفاق المتطلبات التالية: 

تسجيــل الدخـول.
(خدمات األفراد)

 (دعم المختبرين- 
قياس).

اضافة طلب 
جديد.

تقديــــم الطلـــــب.

من خالل منصـــة الدعــــــم الموحـدة
أنقر على األيقونة لإلنتقال السريع

لطلب الخدمة

2.14 مساعدة ذوي اإلعاقة
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3.1 تعديل رقم الجوال

3.2 تعديل البريد اإللكتروني

3.3 تعديل المنطقة اإلدارية والمدينة

تعديل البيانات الشخصية3

3.4 تحديث المؤهل الدراسي

3.5 تحديث االسم باللغة العربية واإلنجليزية

3.6 تحديث تاريخ الميالد

3.7 تحديث الجنس

3.8 تحديث الجنسية

3.9 تحديث المؤهل من تعليم جامعي إلى تعليم عام

3.10 تفعيل البريد اإللكتروني

3.11 تعديل التخصص في ملف المستفيد

30

انقر على الخدمة 
للوصول السريـــع

للعودة 
للصفحة الرئيسية

دليل الخدمات اإللكترونية الختبارات مركز قياس
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3.1 تعديل رقم الجوال

وصف الخدمة:

خطوات تنفيذ الخدمة:

الدخول على صفحة ملف المستفيد 
في موقع المركز الوطني للقياس.

إدخــــــــــال رقـــــم السجــــــــــــل المدنــــــــــي 
وكلمــــــة المـــــــــرور ثـــــم الضغـــــط على 

(تسجيل الدخول).

1

2

الضغط على اسم المستفيد الظاهـر 
اعلى الصفحة.

3

اختيــــــــار 
(المعلومات الشخصية).

تعديل رقم الجـــوال عن طريق إدخال 
الرقم الجديـد في حقل "رقم الجوال 

األساسي".

4

5

الضغــــــــــــط علـــى (تعديــــل) أسفــــــــل 
الصفحــــــة.

6

خدمـــــة تمكن المستفيد من تعديـــــل رقم 
الجــــوال المسجــــل في ملفه لدى المركــــز 

الوطني للقياس.

قنوات تقديم الخدمة:
الموقع اإللكتروني

المركز الوطني للقياس.

وقت اإلنجاز:وقت التوفر:
فـــوري. 24/7

لطلب الخدمة

https://e-services.etec.gov.sa/Qiyas.TRAS.Web.Internet/
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3.2 تعديل البريد اإللكتروني

وصف الخدمة:

خطوات تنفيذ الخدمة:

خدمـــة تمكن المستفيـــد من تعديل البريد 
اإللكترونـــــي المسجــــــل في ملفـــــه لـــــدى 

المركز الوطني للقياس.

قنوات تقديم الخدمة:

الدخول على صفحة ملف المستفيد 
في موقع المركز الوطني للقياس.

إدخــــــــــال رقـــــم السجــــــــــــل المدنــــــــــي 
وكلمــــــة المـــــــــرور ثـــــم الضغـــــط على 

(تسجيل الدخول).

1

2

الضغط على اسم المستفيد الظاهـر 
اعلى الصفحة.

3

اختيــــــــار 
(المعلومات الشخصية).

تعديل البريـــد اإللكترونـــــي عن طريق 
إدخال البريد الجديد في حقل "البريد 

اإللكتروني".

4

5

إدخال البريــــــد اإللكتــــروني مره أخرى 
في حقل "تأكيد البريد اإللكتروني".

6

الضغــــــــــط علــــــى (تعديـــــل) أسفـــــــل 
الصفحة.

7

سيتم إرسال رابط التفعيل على البريد 
اإللكتروني الجديد.

8

تفعيــل البريـــــد عن طريــــــق النقــــر على 
الرابــــط المرفق وسيتــم تفعيل البريـــــد 

اإللكتروني الجديد تلقائيًا.

9

الموقع اإللكتروني
المركز الوطني للقياس.

وقت اإلنجاز:وقت التوفر:
فـــوري. 24/7

لطلب الخدمة

دليل الخدمات اإللكترونية الختبارات مركز قياس

https://e-services.etec.gov.sa/Qiyas.TRAS.Web.Internet/
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3.3 تعديل المنطقة اإلدارية والمدينة

وصف الخدمة:

خطوات تنفيذ الخدمة:

الدخول على صفحة ملف المستفيد 
في موقع المركز الوطني للقياس.

إدخــــــــــال رقـــــم السجــــــــــــل المدنــــــــــي 
وكلمــــــة المـــــــــرور ثـــــم الضغـــــط على 

(تسجيل الدخول).

1

2

الضغط على اسم المستفيد الظاهـر 
اعلى الصفحة.

3

اختيــــــــار 
(المعلومات الشخصية).

اختيــــار المنطقـــــة اإلدارية والمدينـة 
الصحيحـــــــــة من خــــــالل الحقـــــــــــــول 

المخصصة.

4

5

الضغــــــــــط علـــى (تعديــــل) أسفــــــل 
الصفـحـــــة.

6

خدمـــــــــة تمكـــن المستفيـــــــــد من تعديــــــل 
المنطقــــــة اإلداريـــــــة والمدينــــة في ملفه 

لدى موقع المركز الوطني للقياس.

قنوات تقديم الخدمة:
الموقع اإللكتروني

المركز الوطني للقياس.

وقت اإلنجاز:وقت التوفر:
فـــوري. 24/7

لطلب الخدمة

https://e-services.etec.gov.sa/Qiyas.TRAS.Web.Internet/
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3.4 تحديث المؤهل الدراسي

وصف الخدمة:

خطوات تنفيذ الخدمة:

خدمــــــــــة تمكـن المستفيـــــــد من تحديــــــث 
المؤهل العلمي من تعليم عام إلى تعليم 
جامعـــــي في ملفـــــــه لــــدى موقــع المركز 

الوطني للقياس.

الدخول على صفحة ملف المستفيد 
في موقع المركز الوطني للقياس.

إدخــــــــــال رقـــــم السجــــــــــــل المدنــــــــــي 
وكلمــــــة المـــــــــرور ثـــــم الضغـــــط على 

(تسجيل الدخول).

1

2

الضغط على اسم المستفيد الظاهـر 
اعلى الصفحة.

3

اختيــــــــار 
(المعلومات الشخصية).

اختيــــــــــار المؤهــــل الدراسي الصحيـــح 
أسفل "بيانات الدراسة".

4

5

تعبئـــــــــة الحقــــــول 
المطلوبة.

6

الضغـــــــــــط علــــــى (تعديــــل) أسفـــــــل 
الصفحة.

7

قنوات تقديم الخدمة:
الموقع اإللكتروني

المركز الوطني للقياس.

وقت اإلنجاز:وقت التوفر:
فـــوري. 24/7

ُيسمح لكـــل متقدم بتحديـــــث المؤهـــل الدراسي لمرة واحــدة وعنــــــد الرغبـــــــة فـــي 
التحديث مرة أخرى؛ نأمل رفع طلب جديد.

لطلب الخدمة

دليل الخدمات اإللكترونية الختبارات مركز قياس

تسجيــل الدخـول.
(خدمات األفراد)

 (دعم المختبرين- 
قياس).

اضافة طلب 
جديد.

تقديــــم الطلـــــب.

من خالل منصـــة الدعــــــم الموحـدة
أنقر على األيقونة لإلنتقال السريع

https://e-services.etec.gov.sa/Qiyas.TRAS.Web.Internet/
https://support.etec.gov.sa/identity?returnUrl=%2Fticket
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qiyas&hl=ar
https://apps.apple.com/tt/app/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86/id1535379996
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3.5 تحديث االسم باللغة العربية واإلنجليزية

وصف الخدمة:

وقت التوفر:

خدمـــة إلكترونيـــة لتحديث االسم باللغتين 
العربيــــة واإلنجليزيــــة في ملف المستفيـد 

عنـــد عدم صحتـــه.

24/7 

وقت اإلنجاز:

قنوات تقديم الخدمة:

يومـي عمـل.

خطوات تنفيذ الخدمة:

أو يمكنك االتصال على الرقم الموحد  920033555 (أنقر هنا). 

أو التراسل مع حساب العناية بالمستفيدين عبر منصة تويتر (أنقر هنا). 

منصـــــة الدعـــــم الموحــــــدة.

مركــــــز االتصـــــال الموحــــد.

حساب العناية بالمستفيدين - تويتر.

1

2

3

لطلب الخدمة

تسجيــل الدخـول.
(خدمات األفراد)

 (دعم المختبرين- 
قياس).

اضافة طلب 
جديد.

تقديــــم الطلـــــب.

من خالل منصـــة الدعــــــم الموحـدة
أنقر على األيقونة لإلنتقال السريع

https://support.etec.gov.sa/identity?returnUrl=%2Fticket
https://support.etec.gov.sa/identity?returnUrl=%2Fticket
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qiyas&hl=ar
https://apps.apple.com/tt/app/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86/id1535379996
https://qrco.de/bcm4EV
https://twitter.com/EtecCare
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3.6 تحديث تاريخ الميالد

وصف الخدمة:

وقت التوفر:

خدمــة إلكترونيــــة لتحديث تاريـــــخ الميــــالد 
في ملف المستفيــــد عند عدم صحتـــه.

24/7 

وقت اإلنجاز:

قنوات تقديم الخدمة:

يومـي عمـل.

خطوات تنفيذ الخدمة:

أو يمكنك االتصال على الرقم الموحد  920033555 (أنقر هنا). 

أو التراسل مع حساب العناية بالمستفيدين عبر منصة تويتر (أنقر هنا). 

منصـــــة الدعـــــم الموحــــــدة.

مركــــــز االتصـــــال الموحــــد.

حساب العناية بالمستفيدين - تويتر.

1

2

3

لطلب الخدمة

تسجيــل الدخـول.
(خدمات األفراد)

 (دعم المختبرين- 
قياس).

اضافة طلب 
جديد.

تقديــــم الطلـــــب.

من خالل منصـــة الدعــــــم الموحـدة
أنقر على األيقونة لإلنتقال السريع

دليل الخدمات اإللكترونية الختبارات مركز قياس

https://support.etec.gov.sa/identity?returnUrl=%2Fticket
https://support.etec.gov.sa/identity?returnUrl=%2Fticket
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qiyas&hl=ar
https://apps.apple.com/tt/app/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86/id1535379996
https://qrco.de/bcm4EV
https://twitter.com/EtecCare


37ETEC.GOV.SA

3.7 تحديث الجنس

وصف الخدمة:

خدمـــــــــة إلكترونيـــــــــة لتحديــــــــــث الجنــــــس 
في ملف المستفيـــــد عند عدم صحتــــه.

خطوات تنفيذ الخدمة:

وقت التوفر:
24/7 

وقت اإلنجاز:

قنوات تقديم الخدمة:

يومـي عمـل.

أو يمكنك االتصال على الرقم الموحد  920033555 (أنقر هنا). 

أو التراسل مع حساب العناية بالمستفيدين عبر منصة تويتر (أنقر هنا). 

منصـــــة الدعـــــم الموحــــــدة.

مركــــــز االتصـــــال الموحــــد.

حساب العناية بالمستفيدين - تويتر.

1

2

3

لطلب الخدمة

تسجيــل الدخـول.
(خدمات األفراد)

 (دعم المختبرين- 
قياس).

اضافة طلب 
جديد.

تقديــــم الطلـــــب.

من خالل منصـــة الدعــــــم الموحـدة
أنقر على األيقونة لإلنتقال السريع

https://support.etec.gov.sa/identity?returnUrl=%2Fticket
https://support.etec.gov.sa/identity?returnUrl=%2Fticket
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qiyas&hl=ar
https://apps.apple.com/tt/app/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86/id1535379996
https://qrco.de/bcm4EV
https://twitter.com/EtecCare
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3.8 تحديث الجنسية

وصف الخدمة:

وقت التوفر:

خدمـــــــة إلكترونيـــــــة لتحديـــــــث الجنسيــــــــة
في ملف المستفيد عند عدم صحتــــه.

24/7 

متطلبات تقديم الخدمة:

إرفاق أصل جواز السفر.

وقت اإلنجاز:

قنوات تقديم الخدمة:

يومـي عمـل.

خطوات تنفيذ الخدمة:

منصة الدعم الموحدة.

لطلب الخدمة

تسجيــل الدخـول.
(خدمات األفراد)

 (دعم المختبرين- 
قياس).

اضافة طلب 
جديد.

تقديــــم الطلـــــب.

من خالل منصـــة الدعــــــم الموحـدة
أنقر على األيقونة لإلنتقال السريع

دليل الخدمات اإللكترونية الختبارات مركز قياس

https://support.etec.gov.sa/identity?returnUrl=%2Fticket
https://support.etec.gov.sa/identity?returnUrl=%2Fticket
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qiyas&hl=ar
https://apps.apple.com/tt/app/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86/id1535379996
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3.9 تحديث المؤهل من تعليم جامعي إلى تعليم عام

وصف الخدمة:

وقت التوفر:

خدمـــــــــة إلكترونيــــــــــــة لتحديــــث المؤهــــــل
التعليمي من تعليـــــــم جامعي إلى تعليـــــم 
عـــــام في ملــــف المستفيــــــد عنــــد عـــــدم 

صحتــــه.

24/7 

متطلبات تقديم الخدمة:

صورة من شهادة الثانوية العامة. 

وقت اإلنجاز:

قنوات تقديم الخدمة:

يومـي عمـل.

خطوات تنفيذ الخدمة:

منصة الدعم الموحدة.

لطلب الخدمة

تسجيــل الدخـول.
(خدمات األفراد)

 (دعم المختبرين- 
قياس).

اضافة طلب 
جديد.

تقديــــم الطلـــــب.

من خالل منصـــة الدعــــــم الموحـدة
أنقر على األيقونة لإلنتقال السريع

https://support.etec.gov.sa/identity?returnUrl=%2Fticket
https://support.etec.gov.sa/identity?returnUrl=%2Fticket
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qiyas&hl=ar
https://apps.apple.com/tt/app/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86/id1535379996
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3.10 تفعيل البريد اإللكتروني

وصف الخدمة:

خدمة إلكترونية لتفعيل البريـــد اإللكتروني 
ليتمكن المستفيــــــد من الدخـــــول للملـــف 

الخاص به.

خطوات تنفيذ الخدمة:

وقت اإلنجاز:وقت التوفر:
24/7 

قنوات تقديم الخدمة:
منصـــــة الدعـــــم الموحــــــدة.

يومـي عمـل.

لطلب الخدمة

تسجيــل الدخـول.
(خدمات األفراد)

 (دعم المختبرين- 
قياس).

اضافة طلب 
جديد.

تقديــــم الطلـــــب.

من خالل منصـــة الدعــــــم الموحـدة
أنقر على األيقونة لإلنتقال السريع

دليل الخدمات اإللكترونية الختبارات مركز قياس

https://support.etec.gov.sa/identity?returnUrl=%2Fticket
https://support.etec.gov.sa/identity?returnUrl=%2Fticket
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qiyas&hl=ar
https://apps.apple.com/tt/app/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86/id1535379996
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3.11 تعديل التخصص في ملف المستفيد

وصف الخدمة:

وقت التوفر:

خدمـــــــــة إلكترونيــــــــــة لتتعديــــــل التخصص 
في ملف المستفيد عند عدم صحته.

24/7 

متطلبات تقديم الخدمة:

شهادة توضح التخصص المطلوب.

وقت اإلنجاز:
يومـي عمـل.

خطوات تنفيذ الخدمة:

قنوات تقديم الخدمة:

منصـــــة الدعـــــم الموحــــــدة.

مركــــــز االتصـــــال الموحــــد.

حساب العناية بالمستفيدين - تويتر.

1

2

3

لطلب الخدمة

تسجيــل الدخـول.
(خدمات األفراد)

 (دعم المختبرين- 
قياس).

اضافة طلب 
جديد.

تقديــــم الطلـــــب.

من خالل منصـــة الدعــــــم الموحـدة
أنقر على األيقونة لإلنتقال السريع

أو يمكنك االتصال على الرقم الموحد  920033555 (أنقر هنا). 

أو التراسل مع حساب العناية بالمستفيدين عبر منصة تويتر (أنقر هنا). 

https://support.etec.gov.sa/identity?returnUrl=%2Fticket
https://support.etec.gov.sa/identity?returnUrl=%2Fticket
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qiyas&hl=ar
https://apps.apple.com/tt/app/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86/id1535379996
https://qrco.de/bcm4EV
https://twitter.com/EtecCare


4.1 استعادة كلمة المرور

كلمة المرور4

42

انقر على الخدمة 
للوصول السريـــع

للعودة 
للصفحة الرئيسية

دليل الخدمات اإللكترونية الختبارات مركز قياس
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4.1 استعادة كلمة المرور

وصف الخدمة:

خدمــــــــة تمكن المستفيــــــد من استعـــــادة 
كلمــــــة المرور لملفـــه الشخصـــــي.

قنوات تقديم الخدمة:
الموقع اإللكتروني - المركز الوطنـي 

للقياس.

منصـــــة الدعـــــم الموحــــــدة.

مركــــــز االتصـــــال الموحــــد.

حساب العناية بالمستفيدين - تويتــر.

2

3

4

1

وقت اإلنجاز:وقت التوفر:

3 أيام عمل. 24/7



4.1 استعادة كلمة المرور

خطوات تنفيذ الخدمة:

الدخول على صفحة ملف المستفيد 
في موقع المركز الوطني للقياس.

الضغــــــــــط علـــــــــى (هل نسيت كلمة 
المرور؟).

1

2

إدخال رقم السجل المدني في الحقل 
المخصص ثم الضغط على (متابعة).

إدخــــــال تاريـــــخ الميــــــــــالد في الحقل 
المخصص.

3

4

إدخــــال رقــــــــم الجــــوال المسجل في 
الملــــف مع مراعـــــــــاة عدم إدخــــــــــال 
رقم "0" في بداية الرقم ثم الضغــط 

على (متابعة).

5

اختيـــــار وسيـلة تلقي كلمة المرور إما 
عن طريـــق البريـــد اإللكتروني أو رقم 
الجوال حسب المعلومــات المسجلـة 
في ملف المستفيد لدى قيـــاس ثم 

الضغط على (متابعة). 

6

ستصل رسالة بكلمــة المرور الجديــدة 
على رقـم الجوال أو البريد اإللكتروني 

حسب اختيار المستفيد.

7

في حال لم تتمكن من تنفيذ الخدمة 
بسبب فقـــدان رقم الجـوال أو البريــــد 
اإللكتروني أو ألي أسباب أخرى، اتبع 

الخطوات التالية:

أو يمكنك االتصال على الرقم الموحد  920033555 (أنقر هنا). 

أو التراسل مع حساب العناية بالمستفيدين عبر منصة تويتر (أنقر هنا). 

تسجيــل الدخـول.
(خدمات األفراد)

 (دعم المختبرين- 
قياس).

اضافة طلب 
جديد.

تقديــــم الطلـــــب.

من خالل منصـــة الدعــــــم الموحـدة
أنقر على األيقونة لإلنتقال السريع

لطلب الخدمة
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المقابل المالي5

تسديد رسوم االختبار عن طريق خدمة سداد 5.1

5.2 تسديد رسوم االختبار عن طريق البطاقة البنكية واالئتمانية  

5.3 تسديد رسوم االختبار لمستفيدي الضمان االجتماعي  

االستعالم عن السجل المالي 5.4

5.5 استعادة المقابل المالي في ملف المستفيد

انقر على الخدمة 
للوصول السريـــع

للعودة 
للصفحة الرئيسية
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5.1 تسديد رسوم االختبار عن طريق خدمة سداد

وصف الخدمة:

وقت اإلنجاز:وقت التوفر:

خدمة تمكن المستفيد من سداد رســـــوم 
االختبــــار المسجــــــــل عن طريــــــــــــق ملفـــــــه 

الشخصي من خالل خدمة فواتير سداد.

24/7 

قنوات تقديم الخدمة:

فـــوري.

الموقع اإللكتروني
المركز الوطني للقياس.
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إتباع طريقـة تسديـد المقابـــل المالـــي 
الظاهرة في الصفحة.

6

الضغــــــط علـــــــى 
أيقونة (التالي).

7

الدخول على صفحة ملف المستفيد 
في موقع المركز الوطني للقياس.

إدخــــــــــال رقـــــم السجــــــــــــل المدنــــــــــي 
وكلمــــــة المـــــــــرور ثـــــم الضغـــــط على 

(تسجيل الدخول).

1

2

من خالل الصفحـــة الرئيسيـــة اختيــــــــار 
(االختبارات المسجلة).

الضغط على أيقونـة (تسديـد) أسفــل 
االختبـــــــــــار الذي يرغــــــب المستفيــــــــد 

بسداده.

3

4

اختيــــــار طريقـــــــة الدفـــــع 
(فواتير سداد).

5

خطوات تنفيذ الخدمة:

سيظهر رقـــــــم الفاتــــورة في الصفحة 
وسيتـــــــم إرســــال رسالـــــة نصيــــة على 
رقــــم الجــــــوال المسجــــل في ملـــــــف 
المستفيد تحتوي على رقم الفاتورة.

8

5.1 تسديد رسوم االختبار عن طريق خدمة سداد

لطلب الخدمة

في حال لم تتمكن من تنفيذ الخدمة، اتبع الخطوات التالية: 

تسجيــل الدخـول.
(خدمات األفراد)

 (دعم المختبرين- 
قياس).

اضافة طلب 
جديد.

تقديــــم الطلـــــب.

من خالل منصـــة الدعــــــم الموحـدة
أنقر على األيقونة لإلنتقال السريع
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5.2 تسديد رسوم االختبار عن طريق البطاقة البنكية واالئتمانية

وصف الخدمة:

وقت اإلنجاز:وقت التوفر:

خدمة تمكن المستفيـــــد من سداد رسوم 
االختبــــــار المسجـل عن طريــــــق ملفه لدى 
موقــــع المركز الوطنــــي للقياس من خالل 

(مدى – فيزا – ماستركارد).

24/7 

قنوات تقديم الخدمة:

فـــوري.

الموقع اإللكتروني
المركز الوطني للقياس.
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الضغــــــط علـــــــى 
أيقونة (التالي).

6

إدخال معلومات البطاقة ثم الضغط 
على أيقونة (دفع).

7

الدخول على صفحة ملف المستفيد 
في موقع المركز الوطني للقياس.

إدخــــــــــال رقـــــم السجــــــــــــل المدنــــــــــي 
وكلمــــــة المـــــــــرور ثـــــم الضغـــــط على 

(تسجيل الدخول).

1

2

من خالل الصفحـــة الرئيسيـــة اختيــــــــار 
(االختبارات المسجلة).

الضغط على أيقونة (تسديد) أسفل 
االختبار الذي يرغب المستفيد 

بسداده.

3

4

اختيــــــــار طريقة الدفع 
(البطاقات االئتمانية \ مدى).

5

خطوات تنفيذ الخدمة:

5.2 تسديد رسوم االختبار عن طريق البطاقة البنكية واالئتمانية

لطلب الخدمة

في حال لم تتمكن من تنفيذ الخدمة، اتبع الخطوات التالية: 

تسجيــل الدخـول.
(خدمات األفراد)

 (دعم المختبرين- 
قياس).

اضافة طلب 
جديد.

تقديــــم الطلـــــب.

من خالل منصـــة الدعــــــم الموحـدة
أنقر على األيقونة لإلنتقال السريع
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5.3 تسديد رسوم االختبار لمستفيدي الضمان االجتماعي

وصف الخدمة:

وقت اإلنجاز:وقت التوفر:

خدمـــــــة إلكترونيــــــــة تعفي المستفيديـــــــن 
من خدمــــــــــــات الضمــــــــــان االجتمـاعـــــــــــــي 
من رســــــــوم اختبـــــــــار القــــــدرات العامــــــــــــة 
أربــــع مرات كحد اقصى ومن رسوم اختبـار 

التحصيل الدراسي مرتين كحد اقصى.

24/7 

قنوات تقديم الخدمة:

فـــوري.

الموقع اإللكتروني
المركز الوطني للقياس.
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ستظهر عبارة "أنت مستحق للدعــــــم 
من قبـــــل وكالة الضمـــــان االجتماعي 
هل ترغــــب باالستمــرار" يرجى الضغط 

على (موافق) ليتم السداد.

6

الدخول على صفحة ملف المستفيد 
في موقع المركز الوطني للقياس.

إدخــــــــــال رقـــــم السجــــــــــــل المدنــــــــــي 
وكلمــــــة المـــــــــرور ثـــــم الضغـــــط على 

(تسجيل الدخول).

1

2

من خالل الصفحـــة الرئيسيـــة اختيــــــــار 
(االختبارات المسجلة).

الضغط على أيقونة (تسديد) أسفل 
االختبار الذي يرغب المستفيد 

بسداده.

3

4

اختيار طريقة الدفع (الضمان 
االجتماعي) ثم الضغط على (التالي).

5

خطوات تنفيذ الخدمة:

5.3 تسديد رسوم االختبار لمستفيدي الضمان االجتماعي

لطلب الخدمة

في حال لم تتمكن من تنفيذ الخدمة، اتبع الخطوات التالية: 

تسجيــل الدخـول.
(خدمات األفراد)

 (دعم المختبرين- 
قياس).

اضافة طلب 
جديد.

تقديــــم الطلـــــب.

من خالل منصـــة الدعــــــم الموحـدة
أنقر على األيقونة لإلنتقال السريع
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5.4 االستعالم عن السجل المالي

وصف الخدمة:

وقت اإلنجاز:وقت التوفر:

خطوات تنفيذ الخدمة:

الدخول على صفحة ملف المستفيد 
في موقع المركز الوطني للقياس.

إدخــــــــــال رقـــــم السجــــــــــــل المدنــــــــــي 
وكلمــــــة المـــــــــرور ثـــــم الضغـــــط على 

(تسجيل الدخول).

1

2

من خــــــــالل الصفحـــــــــــة الرئيسيــــــــــــــــة 
الضغــــــــــط علـــــى (السجــــل المالـــــي) 

الظاهرة أسفل الرصيد الحالي. 

3

ثم تظهـر أيقونة (سجل المدفوعات) 
و(العمليات المالية) يمكن االطـــــالع 
على جميـع العمليات المالية السابقة 
موضــــــــح بــــــــــها التفـــاصيــــــــــل مثــــــــل: 
(تاريخ العمليـــــــــة، المبلـــــــــــغ، وصــــــــف 
العمليــــــة، الرقم المرجعــــــي، طريقــــــة 

الدفع).

4

خدمـــة تمكن المستفيد من االطالع على 
جميــــــــع العمليـــــات الماليـــــــــــــــــة وسجـــــــــل 

المدفوعات من خالل ملفه.

24/7 

قنوات تقديم الخدمة:

فـــوري.

الموقع اإللكتروني
المركز الوطني للقياس.

لطلب الخدمة
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وصف الخدمة:

وقت اإلنجاز:وقت التوفر:

خدمة إلكترونية تمكن المستفيد في حال 
رغبتــــه باستعـــــادة المقابل المالي كرصيـــد 
فــي ملفـــــــــــــــــه الشخصــــــــــــي ليتمـــكن من 

استخدامــــه في اختبـــارات أخرى.

24/7 

قنوات تقديم الخدمة:

متطلبات تقديم الخدمة:

خطوات تنفيذ الخدمة:

(إجازة مرضية) تقريــــر طبـــي رسمــــي 
يوافـــــــــق يــــــــوم االختبــــــار مرفق من 

منصة صحتي.

حـــالة وفـــــاه من الدرجــــــة األولــــى (األب واألم - األخ واألخت - االبن واالبنة - الزوج 
والزوجـة الجد والجـــدة) مـــع إرفــــــاق ما يثبــت صلة القرابة - كرت العائلة.

1

2

منصة الدعم الموحدة.

إرفاق المتطلبات التالية: 

5.5 استعادة المقابل المالي في ملف المستفيد

حـــــادث سير يوافـــــق يـــــوم االختبـــــار 
بإرفـــــاق تقريـــــر الحـــــادث موضح بـــــه 

التاريخ والوقت.

3

يومي عمل.

لطلب الخدمة

تسجيــل الدخـول.
(خدمات األفراد)

 (دعم المختبرين- 
قياس).

اضافة طلب 
جديد.

تقديــــم الطلـــــب.

من خالل منصـــة الدعــــــم الموحـدة
أنقر على األيقونة لإلنتقال السريع
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6.1 االستعالم عن النتائج

6.2 عدم ظهور النتيجة 

6.3 حجب النتيجة بسبب مطالبة مالية

النتائج6

6.4 نقل النتائج والبيانات من رقم سجل سابق إلى رقم سجل جديد

انقر على الخدمة 
للوصول السريـــع

للعودة 
للصفحة الرئيسية
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6.1 االستعالم عن النتائج

وصف الخدمة:

وقت اإلنجاز:وقت التوفر:

خطوات تنفيذ الخدمة:

خدمـــــــة تتيــــــح للمستفيـــــد االطـــالع على 
جميـــــع نتائــج االختبـارات التي قام  بأدائها 

من خالل ملفه.

24/7 

قنوات تقديم الخدمة:

الدخول على صفحة ملف المستفيد 
في موقع المركز الوطني للقياس.

إدخــــــــــال رقـــــم السجــــــــــــل المدنــــــــــي 
وكلمــــــة المـــــــــرور ثـــــم الضغـــــط على 

(تسجيل الدخول).

1

2

من خــــــــــالل الصفحــــــــــة الرئيسيــــــــة 
اختيــار (النتـائـج) ثـم تحديـــد مسمـى 

االختبار والضغط على (بحث). 

ستظهـــــر كافــــــــة نتــائـــــج االختبـــــــــار 
المحدد.

3

4

يمكن االطالع على تفاصيل النتيجة 
بالضغط على (التفاصيل).

5

لطباعة النتيجـة يمكن الضغـــط على 
(طباعة) الظاهـــرة أسفـــل تفاصيــــــل 

النتيجة. 

6

فـــوري.

الموقع اإللكتروني
المركز الوطني للقياس.

لطلب الخدمة
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6.2 عدم ظهور النتيجة 

وصف الخدمة:

وقت التوفر:

خدمـــــــــــــة تقــــــدم للمستفيـــــــــــد الراغـــــــــب 
باالطــــالع على نتيجـــــــــة لم تظهــــر لــه من 

خالل ملفه.

24/7 

وقت اإلنجاز:

قنوات تقديم الخدمة:

7 أيام عمـل.

خطوات تنفيذ الخدمة:

منصة الدعم الموحدة.

لطلب الخدمة

تسجيــل الدخـول.
(خدمات األفراد)

 (دعم المختبرين- 
قياس).

اضافة طلب 
جديد.

تقديــــم الطلـــــب.

من خالل منصـــة الدعــــــم الموحـدة
أنقر على األيقونة لإلنتقال السريع
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6.3 حجب النتيجة بسبب مطالبة مالية

وصف الخدمة:

وقت التوفر:

خدمــــــــــة تقــــــــــدم للمستفيـــــــــــــد الراغــــــب 
باالطــــــالع على نتيجـــــــة ُحجبــــــــت بســـــبب 

مطالبـــــة ماليـــة.

24/7 

وقت اإلنجاز:

قنوات تقديم الخدمة:

يومي عمـل.

خطوات تنفيذ الخدمة:

منصة الدعم الموحدة.

لطلب الخدمة

تسجيــل الدخـول.
(خدمات األفراد)

 (دعم المختبرين- 
قياس).

اضافة طلب 
جديد.

تقديــــم الطلـــــب.

من خالل منصـــة الدعــــــم الموحـدة
أنقر على األيقونة لإلنتقال السريع
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6.4 نقل النتائج والبيانات من رقم سجل سابق إلى رقم سجل جديد

وصف الخدمة:

خدمة إلكترونية تمكن المستفيـد من نقل 
نتائجه وبياناته من رقم سجل سابـــــــق إلى 

رقم سجل جديد.

متطلبات تقديم الخدمة:

قنوات تقديم الخدمة:

خطوات تنفيذ الخدمة:

منصة الدعم الموحدة.

إرفاق المتطلبات التالية:
صورة للهوية القديمة. 1

صورة للهوية الجديدة. 2

وقت اإلنجاز:وقت التوفر:

7 أيام عمـل. 24/7

لطلب الخدمة

تسجيــل الدخـول.
(خدمات األفراد)

 (دعم المختبرين- 
قياس).

اضافة طلب 
جديد.

تقديــــم الطلـــــب.

من خالل منصـــة الدعــــــم الموحـدة
أنقر على األيقونة لإلنتقال السريع
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7.1 المقترحات

7.2 الشكاوى

المقترحات والشكاوى7

انقر على الخدمة 
للوصول السريـــع

للعودة 
للصفحة الرئيسية
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7.1 المقترحات

وصف الخدمة:

وقت التوفر:

خدمـــــة إلكترونيــــة تهدف لتكويـــــن عالقة 
متينــــــة بين الهيئــــــة ومستفيديــــــــها ورفع 
نسبة مشاركة الجمهور وتمكن المستفيد 

من تقديــم المقتــــــرح. 

24/7 

وقت اإلنجاز:

قنوات تقديم الخدمة:

7 أيام عمـل.

خطوات تنفيذ الخدمة:

منصة الدعم الموحدة.

إرفاق المستندات المؤيدة للمقترح (إن وجدت).

لطلب الخدمة

تسجيــل الدخـول.
(خدمات األفراد)

 (دعم المختبرين- 
قياس).

اضافة طلب 
جديد.

تقديــــم الطلـــــب.

من خالل منصـــة الدعــــــم الموحـدة
أنقر على األيقونة لإلنتقال السريع
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7.2 الشكاوى

وصف الخدمة:

وقت التوفر:

 خدمـــة إلكترونيــــة تهدف لتكويــــن عالقة 
متينـــــــة بين الهيئــــــة ومستفيديـــــها ورفــع 
نسبة مشاركة الجمهور وتمكن المستفيـد 

من تقديــم الشكوى.

24/7 

وقت اإلنجاز:

قنوات تقديم الخدمة:

7 أيام عمـل.

خطوات تنفيذ الخدمة:

منصة الدعم الموحدة.

إرفاق المستندات المؤيدة لصحـــــة الشكوى (إن وجدت).

لطلب الخدمة

تسجيــل الدخـول.
(خدمات األفراد)

 (دعم المختبرين- 
قياس).

اضافة طلب 
جديد.

تقديــــم الطلـــــب.

من خالل منصـــة الدعــــــم الموحـدة
أنقر على األيقونة لإلنتقال السريع
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واستقبال استفساراتكم عبر قنواتنا الرسميــــــــة للعنايــــة 
بالمستفيديــــن

نسعد بخدمتكم
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