Education & Training Evaluation Commission

ﺿﻮاﺑـــﻂ اﻟﺮﺧــــﺺ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻮﻇﺎﺋــــــــــﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــــــــﺔ
هـ1444

EtecKsa

www.etec.gov.sa
info@etec.gov.sa

ضوابط الرخـص المهنية للوظائف التعليمية

4

مقدمة:

إن مــا توليــه بالدنــا للتعليــم نابــع مــن مســؤوليتها تجــاه التعليــم وبنــاء األجيــال؛ فالمعلــم هــو

أحــد أهــم األقطــاب فــي العمليــة التعليميــة ،وبقــدر مــا يمتلكــه مــن مهارات وخبــرات وقدرات
تربويــة وتخصصيــة بقــدر مــا يكــون متمكنــا مــن مهنتــه وناجحــا فــي أداء رســالته العظيمــة

ـدءا مــن اختيــار
تجــاه طالبــه ومهنتــه ووطنــه .وهــذه العنايــة تؤكــد أهميــة التمهيــن للتعليــم بـ ً

المعلميــن ذوي الكفــاءة والقــدرة والمســؤولية وفــق معاييــر مهنيــه معينــة تضمــن األداء
بالجــودة والكفــاءة المطلوبتيــن ،وبمــا يحقــق األهــداف ويرفــع كفــاءة التعلــم ونواتجــه.

لقــد تمثــل هــذا االهتمــام حيــن أوكل لهيئــة تقويــم التعليــم والتدريــب عــدد مــن االختصاصــات
ذات الصلة بكفاءة وجودة هذه المهنة العظيمة ،ومنها إعداد المعايير المهنية لممارســة
مهنــة التعليــم العــام والتدريــب ،واعتمادهــا ،وتقويــم تطبيقهــا ،وبنــاء وتطبيــق االختبــارات

الخاصــة بالكفايــة المهنيــة للمعلميــن  -ومــن فــي حكمهــم  -فــي التعليــم ،والمدربيــن -

ومــن فــي حكمهــم  -فــي التدريــب ،وإصــدار الرخــص المهنيــة الخاصــة بهــا ،وفــق الضوابــط
التــي يعتمدهــا المجلــس .وتأكــد هــذا االهتمــام باعتمــاد الئحــة الوظائــف التعليميــة التــي

اشــترطت حصــول المعلــم علــى الرخصــة المهنيــة بحســب مســتوياتها.

ووفقــا لتنظيــم الهيئــة والئحــة الوظائــف التعليميــة المشــار إليهمــا أعــاه فقــد ُأعــدت هــذه

النســخة المحدثــة مــن ضوابــط إصــدار الرخصــة المهنيــة للوظائــف التعليميــة؛ تلبيـ ًـة للتوجهــات

الوطنيــة ،وتحقيقــا لرفــع جــودة التعليــم والتعلــم ،والتأكيــد علــى أهميــة تمهيــن التعليــم

بوصفــه مهنــة ســامية تتطلــب العنايــة والتحفيــز والتطويــر المســتمر علــى كافــة المســتويات.
ولقــد راعــت الهيئــة مشــاركة أصحــاب المصلحــة فــي مراجعتهــا.

اعتمــدت هــذه الضوابــط فــي اجتمــاع مجلــس اإلدارة فــي شــهر صفــر 1443ه ـ الموافــق

وعدلــت فــي اجتماعــه فــي شــهر محــرم 1444ه ـ الموافــق اغســطس
ســبتمبر 2021مُ ،
2022م.

والله ولي التوفيق.
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التعريفات
الهيئة:

هيئة تقويم التعليم والتدريب.

الالئحة:

الئحة الوظائف التعليمية.

الضوابط:

ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية.

المعايير المهنية:

مــا يجــب علــى المعلميــن معرفتــه وممارســته وفــق قيــم
ومســؤوليات مهنــة التعليــم ،ويكــون تحديــد ذلــك فــي
وثائــق المعاييــر المهنيــة الصــادرة مــن الهيئــة.

الرخصة المهنية:

وثيقــة تصــدر مــن الهيئــة ،وفــق معاييــر وإجــراءات محــددة
يكــون حاملهــا مؤهـ ًـا لمزاولــة مهنــة التعليــم بحســب
مســتويات محــددة ومــدة زمنيــة محــددة.

االختبار التربوي العام :هــو أداة تقويميــة مقننــة لقيــاس مــدى تحقــق المعاييــر
التربويــة العامــة للمتقــدم علــى الرخصــة المهنيــة.
اختبار التخصص:
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هــو أداة تقويميــة مقننــة لقيــاس مــدى تحقــق المعاييــر
التخصصيــة للمتقــدم علــى الرخصــة المهنيــة.

نطاق تطبيق الضوابط:

تطبــق هــذه الضوابــط علــى المعلميــن وكذلــك الراغبيــن فــي ممارســة مهنــة التعليــم فــي القطاعيــن

العــام والخــاص بالمملكــة العربيــة الســعودية.
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مستويات الرخصة المهنية:

تكون الرخصة المهنية وفق المستويات اآلتية:
1 ) 1رخصة معلم.
2 ) 2رخصة معلم ممارس.
3 ) 3رخصة معلم متقدم.
4 ) 4رخصة معلم خبير.
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شروط الحصول على الرخصة المهنية:

1 ) 1الحصول على المؤهل المناسب وفق اشتراطات الجهات ذات العالقة.
2 ) 2اســتيفاء ســنوات الخبــرة الالزمــة لــكل مســتوى مــن مســتويات الرخصــة المهنيــة وفــق مــا هــو
محــدد فــي الالئحــة ،وبمراعــاة مــا هــو مبيــن فــي الجــدول أدنــاه.

3 ) 3توفــر اختبــارات مهنيــة ســارية الصالحيــة (االختبــار التربــوي العــام واالختبــار التخصصــي) وتحقيــق
الدرجــة المطلوبــة لــكل مســتوى وفقــا لمــا هــو مبيــن فــي الجــدول أدنــاه.

الدرجة األدنى المطلوبة في كال االختبارين

المؤهل

سنوات الخبرة

دبلوم

غير مطلوبة

معلم

أقل من  6سنوات

ممارس

ممارس

 6سنوات إلى أقل من  11سنة

ممارس

متقدم

متقدم

 11سنة فأكثر

ممارس

متقدم

خبير

أقل من  5سنوات

ممارس

ممارس

ممارس

 5سنوت إلى أقل من  9سنوات

ممارس

متقدم

متقدم

 9سنوات فأكثر

ممارس

متقدم

خبير

أقل من  4سنوات

ممارس

ممارس

ممارس

 4سنوات إلى أقل من  7سنوات

ممارس

متقدم

متقدم

 7سنوات فأكثر

ممارس

متقدم

خبير

بكالوريوس

ماجستير

دكتوراه
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من 50إلى 69

من  70إلى 79

من  80فأكثر

معلم

معلم
ممارس

مراحل إصدار الرخصة:

المرحلة األولى:

دخــول المتقــدم للنظــام االلكترونــي للرخــص المهنيــة والتســجيل فــي االختبــارات المهنيــة ،وتحقــق
الهيئــة مــن صحــة كافــة بياناتــه الشــخصية والمهنيــة.

المرحلة الثانية:

إجراء االختبارات المهنية ،وتنتهي بإعالن نتائجها.

المرحلة الثالثة:

يقــوم المتقــدم بطلــب إصــدار رخصتــه وفــق المســتوى الــذي تحققــت فيــه كافــة االشــتراطات وتقــوم
الهيئــة بعــد ذلــك بإصدارهــا.
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مدة سريان الرخصة:

1 ) 1تبدأ مدة سريان الرخصة من تاريخ إصدارها أو ترقيتها أو تجديدها.
2 ) 2يتم تحديد تاريخ نهاية مدة سريان الرخصة على النحو التالي:
)

أفــي حــال أصــدر المتقــدم رخصتــه خــال ســنة ميالديــة مــن تاريــخ اجتيــازه االختبــار األحــدث
فــإن مــدة ســريانها تنتهــي بعــد خمــس ســنوات مــن تاريــخ إصدارهــا.

) بفــي حــال أصــدر المتقــدم رخصتــه بعــد انتهــاء ســنة ميالديــة مــن تاريــخ اجتيــازه االختبــار
األحــدث فــإن مــدة ســريانها تنتهــي بعــد خمــس ســنوات مــن تاريــخ نهايــة تلــك الســنة.

) جفــي حــال تجديــد الرخصــة أو ترقيتهــا فــإن مــدة ســريانها تنتهــي بعــد خمــس ســنوات مــن
تاريــخ التجديــد أو الترقيــة.
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تجديد الرخصة:

3 ) 3يجوز تقديم طلب تجديد الرخصة المهنية خالل السنة األخيرة من مدة صالحيتها.
4 ) 4يتم إجراء تجديد الرخصة وفق ضوابط خاصة تحددها الهيئة.
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ترقية مستوى الرخصة:

يمكــن تقديــم طلــب ترقيــة الرخصــة المهنيــة مــن مســتوى إلــى مســتوى أعلــى عنــد توفــر شــروط

وفقــا لمــا ورد فــي المــادة الرابعــة.
ً
المســتوى المطلــوب للترقيــة
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المقابل المالي للرخصة المهنية:

1 ) 1يكون المقابل المالي لكل اختبار ( )100مئة ريال.
2 ) 2يكون المقابل المالي إلصدار الرخصة المهنية أو ترقيتها هو ( )100مئة ريال.
 10حاالت إيقاف /تعليق صالحية الرخصة المهنية:
مــع عــدم االخــال بمــا تقضــي بــه األنظمــة واللوائــح األخــرى ذات العالقــة ،للهيئــة إيقــاف أو تعليــق

الرخصــة وفقــا للحــاالت اآلتيــة:

وفقــا للمــادة ( )14مــن الئحــة الوظائــف
ً
1 ) 1المعلميــن المبعديــن عــن مزاولــة مهنــة التعليــم
التعليميــة ،ومــا يــرد مــن الجهــات ذات العالقــة.

2 ) 2إصدار الرخصة ببيانات غير صحيحة أو غير موثوقة.
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 11النظر في المخالفات:
ُيشــكل رئيــس الهيئــة أو مــن يفوضــه لجنــة أو أكثــر للنظــر فــي مخالفــات أحــكام هــذه الضوابــط ،علــى

أال يقــل أعضــاء كل لجنــة عــن ثالثــة أعضــاء.
 12لجنة التظلمات:

1 ) 1يحــق ألي متقــدم للرخصــة المهنيــة التظلــم للهيئــة خــال مــدة ســتين يومــاً مــن تاريــخ إيــداع
نتيجــة القــرار محــل التظلــم فــي ملفــه اإللكترونــي.

ُ 2 ) 2يشــكل رئيــس الهيئــة لجنــة أو أكثــر للنظــر فــي التظلمــات المتعلقــة بالرخــص المهنيــة ،علــى أال
يقــل أعضــاء كل لجنــة عــن ثالثــة أعضــاء.

 13سريان الضوابط:
بد ًءا من تاريخ نشرها.
يعمل بهذه الضوابط ْ

 14أحكام انتقالية:
أوال :يحــق لمجتــازي اختبــاري كفايــات المعلميــن العــام والتخصصــي االســتفادة منهمــا أو مــن أحدهمــا فــي
إصــدار الرخصــة المهنيــة بحــد أقصــى نهايــة عــام 2023م.

ثانيــا :يمنــح الحاصلــون علــى الرخصــة المهنيــة قبــل اعتمــاد هــذه الضوابــط ســنة إضافيــة لصالحيــة الرخصــة
الصــادرة لهــم.
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