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البرامج متاحة للمعلمين والمعلمات فقط في المرحلة األولى من المشروع للمعلميـــن  بالبرنامـــج  االلتحـــاق  هـــل 
والمعلمـــات فقـــط، أم أنـــه متـــاح لمحّضري 

المختبر وتخصص المكتبات أيضا؟

إدارة التدريـــب واالبتعـــاث، إدارة اإلشـــراف التربوي، إدارة شـــؤون المعلمين، إدارة 
المـــوارد البشـــرية ( اللجنـــة التنفيذية المشـــّكلة بتعميم معالي الوزيـــر رقم ٨٥١٦٢ 

وتاريخ ١٦-٨-١٤٤٢هـ).

مـــا اإلدارات واألقســـام فـــي إدارة التعليـــم 
المعنية باالستعداد والمتابعة والتقييم؟

يكون دور مدير المدرســـة قبل البرنامج هو  الترشـــيح واعتماد الطلب في برنامج 
فـــارس، وللمديـــر التعاون مع المعلم الملتحق بالبرنامج وفق حدود ما نّصت عليه 
األنظمة واللوائح، كما يكون دور المدير في اســـتثمار المؤهل الجديد للمعلم من 
خالل ترشـــيحه ومتابعة أثر البرنامج على أداء المعلم وتدريســـه بعد الحصول على 

المؤهل 

مـــا دور مديـــر المدرســـة قبـــل وأثنـــاء وبعـــد 
حصـــول المتدرب على البرنامج في التخصص 

المعني؟

نعـــم يحصـــل المعلـــم الحاصل علـــى البرنامج على درجـــة عنصر القـــدرات المعرفية 
والتطوير كاملة في تخصصه الجديد

علـــى هـــذا  المعلـــم  ينعكـــس حصـــول  هـــل 
البرنامج على تقييم أدائه؟

بعـــد اجتياز المعلم في التخصص الجديد فهو مؤهل لتدريس تخصصه األساســـي 
والجديد وفقا ما تقتضيه المصلحة التعليمية 

هـــل سيســـتمر المعلـــم فـــي تدريـــس نفس 
تخصصه األساســـي مع التخصص الجديد، أم 

سُيخّير؟

نعم، وفق النماذج المعتمدة من اللجان المختصة ـــم البرنامُج مـــن جهـــة إدارة التدريب  هـــل يقيَّ
واالبتعاث في إدارة التعليم؟

الجامعات الحكومية ما الجهات المانحة للمؤهل؟

إنشاء مصفوفة التخصصات المتجانسة
اإلشراف على المعلم و المعلمة في التخصص الجديد بعد اجتياز البرنامج

المســـاهمة فـــي تقييـــم أداء المتـــدرب خـــالل فتـــرة التدريـــب فـــي محـــور الخبرات 
الميدانية 

برامـــج  فـــي  التربـــوي  اإلشـــراف  دور  مـــا 
المشروع؟

ســـتنفذ البرامـــج التطويريـــة فـــي الجامعـــات والكليـــات المتوفـــرة فـــي النطـــاق 
الجغرافي إلدارة التعليم التابع لها المعلم 

هـــل ســـتنفذ البرامـــج التطويريـــة فـــي مقـــر 
وظيفة المعلم والمعلمة؟ 

في المرحلة األولى من يّدرس تخصصًا من التخصصات الثالثة المستهدفة وهي: 
( الدراسات اإلسالمية، اللغة العربية، الدراسات االجتماعية) 

من األشخاص المستهدفون حسب األولية؟

 ال يتطلب البرنامج أي التزامات مالية، حيث إن البرنامج ينفذ في الفترة المسائية 
و في حدود المنطقة التعليمية 

هـــل يتطلب الترشـــيح للبرنامـــج أي التزامات 
مالية على إدارة التعليم ؟

معلمـــو التخصصـــات الثالثـــة (الدراســـات اإلســـالمية، اللغـــة العربيـــة، الدراســـات 
االجتماعية) ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط الواردة في التعميم

البرامـــج  فـــي  للترشـــيح  المؤهلـــون  مـــن 
المطروحة في المشروع؟

نعـــم ، الترشـــيح للبرامـــج يكون ضمن معاييـــر المفاضلة بيـــن المتقدمين وصالحية 
االعتماد في سلسلة االعتمادات في برنامج فارس

فـــي  المطروحـــة  للبرامـــج  الترشـــيح  هـــل 
المشروع ضمن صالحيات مدير التعليم؟

ال يفـــّرغ المعّلم، والدراســـة تكـــون في الفترة المســـائية، وتكون بنظـــام (التعليم 
المدمج) بحيث تكون(٦٠٪) من الدراسة حضورية و(٤٠٪) عن بعد.

هـــل ُيفـــّرغ المعلـــم فـــي الفتـــرة الصباحيـــة 
ليتمكن من االلتحاق بالبرنامج؟

اإلجاباتاألسئلة

المشروع يشمل جميع اإلدارات التعليمية بالمناطق والمحافظات. هل يقتصرمشروع االستثمار األمثل للكوادر 
التعليمية على منطقة معينة؟

هـــو مشـــروع يهـــدف إلـــى رفـــع كفـــاءة المعلميـــن والمعلمـــات وتطويرهـــم في 
تخصصات جديدة واستثمار قدراتهم لتطوير مخرجات التعليم

للكـــوادر  األمثـــل  االســـتثمار  مشـــروع  مـــا 
التعليمية؟
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اعتمـــاد شـــهادة البرامـــج كدبلـــوم عـــاٍل وتســـجيله فـــي وزارة الموارد البشـــرية 
والتنميـــة االجتماعية، وتمنح األولوية لمجتازي البرامج للقبول في الماجســـتير 

التنفيذي، واحتساب الساعات المجتازة.
احتســـاب نقاط شـــهادة البرامج ضمن نقـــاط المفاضلة في شـــروط الترقية بما 

يتوافق مع الئحة الوظائف التعليمية.
احتســـاب نقاط شـــهادة البرامج ضمن نقـــاط المفاضلة للمعلميـــن والمعلمات 
المتقدميـــن علـــى إجراءات نقل شـــاغلي الوظائـــف التعليمية حســـب ما تقّدره 

الجهة المعنية في الوزارة.
احتســـاب ســـاعات البرامج ضمن نقاط التطوير المهني التعليمي، (تحتسب 75 
الفصليـــن  لبرامـــج  نقطـــة  و150  الواحـــد،  الدراســـي  الفصـــل  لبرامـــج  نقطـــة 

الدراسيين). 
احتســـاب اجتياز البرنامج ضمن عناصر المفاضلة في التقديم على برامج اإليفاد 

واالبتعاث والبرامج النوعية.

ما االمتيازات بعد اجتياز البرنامج؟

يمكـــن التســـجيل في البرامـــج عبر الدخول لنظام فـــارس – الخدمة الذاتية – طلب 
ترشيح لمشـــروع االســـتثمار األمثل للكوادر التعليمية واستكمال خانات التسجيل 

ورفع الطلب 

ما طريقة التسجيل في البرنامج؟

نعـــم يمنـــح المعلـــم والمعلمـــة إجـــازة االختبـــارات وفقًا للمـــادة ١٣٧ مـــن الالئحة 
التنفيذية للموارد البشرية 

هـــل ُيمنـــح الملتحـــق بالبرنامـــج إجـــازة ألداء 
االختبارات؟

يخضع البرنامج ألنظمة ولوائح الجامعات في برنامج الدبلوم  بهـــا خـــالل  الغيـــاب المســـموح  كـــم نســـبة 
الدراسة

جميـــع البرامج المقدمة معتمـــدة من المركز الوطني للتعليـــم اإللكتروني ووزارة 
الموارد البشرية

هل البرامج المقدمة معتمدة؟

جميع البرامج المتاحة مجانية للمعلمين والمعلمات هل البرنامج برسوم أم مجاني ؟

يحـــق للمرشـــح االنســـحاب من البرنامـــج في حال وجـــود ظروف خارجة عـــن إرادته 
تقبلها اإلدارة التعليمية 

هل يحق للمعلم االنسحاب من البرنامج بعد 
الترشح؟

يتم االســـتبعاد من البرنامج في حال عدم االلتـــزام بالحضور أو اإلخالل بمتطلبات 
البرنامج 

ما حاالت االستبعاد من البرنامج؟

يمكن التواصل مباشرة مع إدارة التدريب واالبتعاث في اإلدارات التعليمية أو عبر 
برنامج تواصل وزارة التعليم، اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث 

فـــي حالـــة الحاجـــة للمســـاعدة كيـــف يتـــم 
التواصل مع الجهة المعنية بإدارة التعليم؟

هناك برامج طويلة المدى بما يعادل فصلين دراسيين، وبرامج قصيرة المدى بما 
يعادل فصًال دراسيًا واحدًا

كم مدة البرنامج؟

يمكـــن الحصـــول على شـــهادة البرنامج بعد انتهاء مدة الدراســـة واجتيـــاز البرنامج 
بالحصول على وثيقة المؤهل 

كيـــف يمكن للمعلـــم الحصول على شـــهادة 
اجتياز البرنامج؟

ح على تخصص واحد فقط. نعم ، يمكن التسجيل في أكثر من تخصص، وُيرشَّ هل يمكن التسجيل في أكثر من تخصص؟

 يمكن تســـجيل عشـــر رغبات تراتبيًا اثنـــاء التقديم اإللكتروني، وتتـــم المفاضلة بين 
المتقدمين في اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث

ما التخصصات التي يمكن التسجيل فيها؟

نعـــم، ُيحتســـب البرنامـــج ضمـــن نقـــاط المفاضلـــة للنقل حســـب مـــا تقـــّدره الجهة 
المختصة بالوزارة

نقـــاط  البرنامـــج ضمـــن  ُيحَتســـب هـــذا  هـــل 
المفاضلة في النقل الخارجي؟

نعـــم ، األفضليـــة لمن ُيدّرس التخصصات المطروحة عند اإلعالن عن البرامج وفق 
معايير وضوابط الترشيح

التخصصـــات  أحـــد  ٌيـــدرس  المعلـــم  كان  إذا 
المستهدفة في المدرسة حاليًا، فهل يكون 
نفـــس  علـــى  الترشـــيح  فـــي  األفضليـــة  لـــه 

التخصص، أو أحد التخصصات األخرى؟

اللغـــة   ) التخصصـــات  فـــي  المتقدميـــن  بيـــن  للمفاضلـــة  اشـــتراطات  هنـــاك 
اإلنجليزية،التربية البدنية، المهارات الرقمية)

هل هناك اشتراطات معينة لكل برنامج؟

اإلجاباتاألسئلة
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