اململكة العربية السعودية

وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
إدارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ
اﻟﺸﺆون اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
إدارة اﻟﺘﺪرﯾﺐ واﻻﺑﺘﻌﺎ ث
ETSG

•

الضوابط الخاصة

بأنشطة التطوير املهني املعتمدة
ضوابط احتساب ساعات
النشاط للمستفيد

ضوابط احتساب ساعات النشاط
للمنفذ

مالحظات

اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﳌﺒﺎﺷﺮ/ﻗﺼﯿﺮ اﳌﺪى

توثيق حضور التدريب
املباشر من جهة رسمية

توثيق تنفيذ التدريب املباشر من جهة رسمية

مدة البرنامج التدريبي
 10أيام ىلع األكثر

اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﳌﺒﺎﺷﺮ/ﻃﻮﯾﻞ اﳌﺪى

توثيق حضور التدريب
املباشر من جهة رسمية

توثيق تنفيذ التدريب املباشر من جهة رسمية

مدة البرنامج التدريبي
أكثر من  10أيام

التدريب اإللكتروني  /عن بعد
E- training

توثيق حضور التدريب اإللكتروني /
عن بعد من جهة رسمية

توثيق تنفيذ التدريب االلكتروني  /عن بعد
من جهة رسمية

ورش العمل
workshops

توثيق حضور ورشة العمل
من جهة رسمية

توثيق تنفيذ ورشة العمل من جهة رسمية

الدروس التطبيقية
Model lessons

توثيق حضور الدرس
التطبيقي من جهة رسمية

توثيق تنفيذ الدرس التطبيقي من جهة
رسمية

دورة بحث الدرس
Lesson study cycle

-

اﳌﻠﺘﻘﯿﺎت
Forams
وﺗﺸﻤﻞ
)اﳌﺆﺗﻤﺮات واﻟﻠﻘﺎءات اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ واﻟﻨﺪوات(

توثيق تنفيذ دورة بحث الدرس و اعتمادها من
املشرف الفني وفق ضوابط دورة بحث الدرس
املعتمدة

ﺗﻮﺛﯿﻖ ﺣﻀﻮر اﳌﻠﺘﻘﯽ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
رﺳﻤﯿﺔ

ﺗﻮﺛﯿﻖ اﳌﺸﺎرﮐﺔ ﻲﻓ اﳌﻠﺘﻘﯽ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
رﺳﻤﯿﺔ

اإلنتاج املعريف  /األوراق العلمية
Scientific papers

_

• ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺑﻤﺠﺎل ﻋﻤﻞ
أو ﺗﺨﺼﺺ اﳌﻨﻔﺬ
• ﺗﻮﺛﯿﻖ ﻗﺒﻮل أو ﻧﺸﺮ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔﻣﻦ
ﺟﻬﺔ رﺳﻤﯿﺔ

اإلنتاج املعريف  /البحوث
اإلجرائية
Action researches

_

• معالجة موضوع البحث ملشكلة تربوية أو
تخصصية ضمن مجال عمل أو تخصص
املنفذ .
• تحكيم البحث االجرائي من جهتين
مختصتين يف مجال البحث كحد أدنى.
• توثيق تنفيذ البحث اإلجرائي و اعتماده من
وزارة التعليم أو إدارة/مكتب التعليم

اإلنتاج املعريف  /املؤلفات
التخصصية

_

• ارتباط املؤلف بمجال عمل أو تخصص املنفذ
• حصول املؤلف ىلع موافقة و اعتماد جهة
االختصاص ( وزارة اإلعالم )

أنشطة التطوير المهني

Face to face training

Face to face training

Specialized publications
اإلنتاج املعريف  /إعداد الحقائب
التدريبية

Training packages

_

أن تكون الحقائب التدريبية معتمدة أو مجازة
من وزارة التعليم أو إدارة التدريب يف
املنطقة  /املحافظة

ﻣﻊ ﺗﺤﯿﺎت /اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﺮﺻﺪ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﳌﻬﻨﻲ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ-ﺑﻨﺎت

اﳌﻤﻠﮑﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
إدارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ
اﻟﺸﺆون اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
إدارة اﻟﺘﺪرﯾﺐ واﻻﺑﺘﻌﺎث
ETSG

•

اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻌﺎﻣﮥ

ﻟﺮﺻﺪ ﺳﺎﻋﺎت أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﳌﻬﻨﻲ .
ﯾﺸﻤﻞ اﻟﺮﺻﺪ ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺘﻄـﻮﯾﺮ اﳌﻬﻨـﻲ ﻟﮑﺎﻓـﺔ ﺷـﺎﻏﻠﻲ اﻟﻮﻇـﺎﺋﻒ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿـﺔ
ﺧﻼل أﻋﻮام ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ ﺑﺠﻤﯿـﻊ اﻹدارات واﻟﺠﻬـﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗـﺔ ) ﻣﺪرﺳـﺔ -
ﻣﮑﺘﺐ  -ﻗﺴﻢ  -إدارة  -ﺟﻬﺎز اﻟﻮزارة (.

1

ﯾﻘﺼﺪ )ﺑﺸﺎﻏﻠﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ( ﮐﻞ ﻣﻦ هـﻢ ﯽﻠﻋ اﻟﮑـﺎدر اﻟﺘﻌﻠﯿﻤـﻲ )ﺑﻨـﯿﻦ-
ﺑﻨﺎت( ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ داﺧﻞ اﳌﺪارس أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﻌﯿﻨﯿﻦ ﯽﻠﻋ وﻇﺎﺋﻒ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ.

2

ﯾﻘﺼﺪ ﺑﻠﻔﻆ ) اﻟﻨﻈﺎم ( هﻮ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﯾﺮ اﳌﻬﻨﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻲﻓ ﻧﻈﺎم ﻓﺎرس.

3

ﺗﺸﮑﻞ ﻟﺠﻨﺔ إﺷﺮاﻓﯿﺔ ﺑﮑﻞ إدارة ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ  /اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ وﻋﻀﻮﯾﺔ ﮐﻞ
ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻋﺪ/ة ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ،ﻣﺪﯾﺮ/ة إدارة اﻟﺘﺪرﯾﺐ و اﻻﺑﺘﻌﺎث  ،ﻣﺪﯾﺮ/ة إدارة اﻹﺷﺮاف اﻟﺘﺮﺑﻮي،
ﻣﺪﯾﺮ إدارة اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ وذﻟﻚ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﯽﻠﻋ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺧﻄﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ رﺻﺪ ﺳﺎﻋﺎت أﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﳌﻬﻨﻲ ﻟﺸﺎﻏﻠﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻲﻓ إدارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ,و ﺿﻤﺎن دﻗﺔ إﺟﺮاءاﺗﻬﺎ.

4

إﻃــــﻼع ﺷــــﺎﻏﻠﻲ اﻟﻮﻇــــﺎﺋﻒ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿــــﺔ ﯽﻠﻋ ﻣﺤﺘــــﻮى هــــﺬا اﻟﺘﻌﻤــــﯿﻢ
و أﺧﺬ ﺗﻮﻗﯿﻌﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ و ﯾﺘﺤﻤﻞ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﳌﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺣﯿﺎل ذﻟﻚ .

5

إﺿﺎﻓﺔ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﳌﻬﻨﻲ اﳌﺘﺤﻘﻘﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﯾﺘﻢ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺷﺎﻏﻞ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺑﻨﻔﺴﻪ ,وﳌﺮة واﺣﺪة ﺧﻼل اﳌـﺪة اﻟﺰﻣﻨﯿـﺔ اﳌﺤـﺪدة
ﻟﺬﻟﻚ وﺗﺤﺘﺴﺐ ﻲﻓ أول ﺗﺮﻗﯿﺔ ﻓﻘﻂ,وﯾﺘﺤﻤﻞ ﮐﺎﻣﻞ اﳌﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺣﯿﺎل ذﻟﻚ.

6

اﻋﺘﻤﺎد اﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﳌﻬﻨﻲ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ ﻟﺸـﺎﻏﻠﻲ اﻟﻮﻇـﺎﺋﻒ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿـﺔ و
ﯾﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺮؤﺳﺎء اﳌﺒﺎﺷﺮﯾﻦ ﺧﻼل اﳌﺪة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﳌﺤﺪدة ,وﯾﺘﺤﻤﻞ اﻟـﺮﺋﯿﺲ اﳌﺒﺎﺷـﺮ ﮐﺎﻣـﻞ
اﳌﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺣﯿﺎل ﺗﺪﻗﯿﻖ ﺳﻼﻣﺔ رﻓﻊ ﺑﯿﺎﻧـﺎت ﻣﺮؤوﺳـﯿﻪ ﺑـﺎﻟﺮﺟﻮع اﻟـﯽ اﳌﺴـﺘﻨﺪات و اﻟﻮﺛـﺎﺋﻖ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﺑﻘﻪ واﻟﻀﺒﻂ وﻣﻦ ﺛﻢ اﻋﺘﻤﺎدهﺎ ﯽﻠﻋ اﻟﻨﻈﺎم .

7

اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻔﺘﺮات اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﳌﺤﺪدة ﻹﺟﺮاءات رﺻﺪ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﳌﻬﻨﻲ.

8

ﻣﻊ ﺗﺤﯿﺎت  /اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﺮﺻﺪ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﳌﻬﻨﻲ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ-ﺑﻨﺎت

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم باملنطقة الشرقية
الشؤون التعليمية
إدارة التدريب واالبتعاث

ETSG

•

الفترات الزمنية

إلجراءات رصد أنشطة التطوير املهني
الخميس

املسؤول

 1441 / 10 /5هال
2020 /5/ 28م

نظام فارس

من األحد

فالالالالالتد ال د الالالالالة
الذاتيالالالة للتطالالالوير
املهني للمعلمالي
بنظام فارس

إلى السبت

 1441 / 10 /8هال
2020 /5/ 31م
 1442/ 1 / 17هال
2020 / 9 /5م
املسؤول

من األحد

 1442 / 1 / 11هال
2020 /8/ 30م

إلى السبت

شاغل الوظيفة التعليمية

إضالالالالافة أنشالالالالطة
التطوير املهني

 1442/ 1 / 17هال
2020 /9/ 5م
املسؤول

من األحد

شاغل الوظيفة التعليمية

إرسالالالالال أنشالالالالطة
التطالالالوير املهنالالالي
للموافقالالالالالالالالالالالالالة
و االعتماد

 1442 / 1 / 11هال
2020 / 8 / 30م

إلى الخميس

 1442/ 1 / 29هال
2020 / 9 / 17م
املسؤول
الرئيس المباشر

الجمعة

املسؤول

اعتمالالالالاد أنشالالالالطة
التطوير املهني

1442 / 2 / 1هال
2020 / 9 / 18م

نظام فارس

إغالالالاللخ ال د الالالالة
الذاتيالالالة للتطالالالوير
املهنالالي للمعلمالالي
بنظام فارس

مع تحيات  :اللجنة التنفيذية لرصد أنشطة التطوير المهني بالشئوون التعليمية(بنات)

اململكة العربية السعودية
وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
إدارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ
اﻟﺸﺆون اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
إدارة اﻟﺘﺪرﯾﺐ واﻻﺑﺘﻌﺎث
ETSG

التعريف باملفردات

املعايير املهنية

ا
كللما للباىلع للغايا للب
الوظبئفاالتع يميةا عرفتلها
و مبرسللللتهاوفلللل ا للللي ا
و سؤوليبتا هنةاالتع ي .

أوًلا:
•

املعايير املهنية

الرخصة املهنية

فيديو توضيحي للرخصة( .اضغط هنا)
ثالثًا:

.1

وثيقةاتصدرهباالهيئلةاوفل
عبىلعيرا حددة،اىلعكوناحب هبا
ؤهالاملزاولةا هنةاالتع ي
بحسللغارتللغا حللددةاو للدةا
ز نيةا حددة.

عم يلللةا ن ملللةالتنميلللةا
املعبرف اواملهبرات االع ميلةا
والتربوىلعلللةاوفللل ااملعلللبىلعيرا
املهنية.

أسللمبااالوظللبئفاالتع يميللةا
اللللواردةالاسللل االرواتلللغا
امل ح اببلالئحة.

وثيقة هيئة التقويم والتعليم والتدريب( .اضغط هنا)
ثانياا:

•

الرخصة املهنية

التطوير املهني

رتب املعلمين

التطوير املهني

رصد ساعات التطوير املهني املتخصصة لشاغلي الوظائف التعليمية خالل مدة خدمتهم السابقة.
(اضغط هنا)
أ -ضوابط عامة لرصد ساعات أنشطة( .اضغط هنا)

ب -الفترات الزمنية إلجراءات الرصد( .اضغط هنا)
ت -شروط اعتماد أنشطة التطوير املهني( .اضغط هنا)
ث -ضوابط أنشطة التطوير املهني املعتمدة( .اضغط هنا)
 .2اإليضاحات حول اًلستفسارات عن التعميم الوزاري( .اضغط هنا)
 .3دليل املستخدم خدمة التطوير املهني للمعلمين (لشاغلي الوظائف التعليمية) نظام فارس.
(اضغط هنا)
رابعاا:
•

رتب املعلمين

ًلئحة الوظائف التعليمية( .اضغط هنا)

ﻣﻊ ﺗﺤﯿﺎت /اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﺮﺻﺪ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﳌﻬﻨﻲ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ-ﺑﻨﺎت

اململكة العربية السعودية
وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ

إدارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ
اﻟﺸﺆون اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
إدارة اﻟﺘﺪرﯾﺐ واﻻﺑﺘﻌﺎث
ETSG

•

شروط اعتماد

أنشطة التطوير املهني املتحققة و احتساب ساعاتها منفذًا
أو مستفيدًا

أن يكون نشاط التطوير
املهني يف املجال
التعليمي التربوي
ومتوافقا مع طبيعة
العمل أو التخصص.

أن ال يكون نشاط
التطوير املهني
منتهيًا بمؤهل
علمي.

أن ال يكون قد سبق
االستفادة من نشاط
التطوير املهني
بالحصول ىلع درجة
وظيفية.

أن ال يكون تنفيذ
نشاط التطوير
املهني من مهام
عمل شاغل الوظيفية
التعليمية .

أن تكون جهة نشاط
التطوير املهني من
وزارة التعليم
أو من الجهات التابعة
أو ذات الشراكة
أو املتعاونة معها.

عدم تزامن أنشطة
التطوير املهني من
حيث تاريخ التنفيذ و
فترتها
( صباحي – مسائي ).

احتساب املدة الزمنية
ألنشطة التطوير املهني
بالساعات ويعادل اليوم
الواحد خمس ساعات
تطوير مهني.

تدقيق أنشطة التطوير
املهني وفق وثائق
(شواهد) رسمية وتكون
واضحة وخالية من الكشط
والتعديل ومصدقة بالختم
الرسمي لجهة النشاط.

أن يكون نشاط التطوير
املهني من قائمة
أنشطة التطوير املهني
املعتمدة يف النظام
و محققا للضوابط
الخاصة بكل نشاط.

ﻣﻊ ﺗﺤﯿﺎت /اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﺮﺻﺪ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﳌﻬﻨﻲ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ-ﺑﻨﺎت

