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الجلسة األولى
هنة القيم اإلسالمية الوسطية وأخالقيات الم

وتعزيز الهوية الوطنية

السياسات واللوائح المهنيةالجلسة الثانية



مهنة القيم اإلسالمية الوسطية وأخالقيات ال

وتعزيز الهوية الوطنية

.يعدد أهم القيم المؤثرة في التعليم▪

.يلخص مفهوم التنوع الثقافي، وكيفية احترامه▪

.يميز أهم واجبات المعلم ومسؤولياته▪

.يميز أهم بنود وعناصر ميثاق أخالقيات مهنة التعليم▪

.المعلمة/ يعدد حقوق المعلمة▪

.يلخص أنوع المعلمين وصفات المعلم الناجح▪

.يةيعدد المبادئ التي يقوم عليها التعليم بالمملكة العربية السعود▪

الجلسة

األولى

:بعد االنتهاء من هذه الجلسة، يجب أن يكون المتدرب قادرا على أن



طيةااللتزام بالقيم اإلسالمية الوس



5

يةالقيم اإلسالممفهوم القيم و

القيم

القيم 
اإلسالمية
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املبادئمفهوم 

مثال
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بادئأمثلة توضح االرتباط بني القيم وامل
هاالمبدأ المرتبط بالقيمة

لن أشتري المالبس ذات العالمات التجارية أبًدا

لن أتعامل أبًدا مع الناس بشكل غير عادل

لن أكذب أبًدا، حتى لو كان ذلك لمنع الضرر



8

أنواع القيم

راد مصلحة الفرد ذاته دون التعّرض ألّي فرد من أف
المجتمع

يُتقن وأنالمبادئ التي يتحلّى بها الموظف في وظيفته 

منهاإلنسان عمله، فال يتكاسل أو يتقاعس عن المطلوب
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أنواع القيم
ق، هي ما يكتسبه اإلنسان من مجتمعه من الصفات واألخال

ه؛ أما إذا نشأ في بيئة صالحٍة؛ شّب على الصالح من نفس
؟إذا كان يدعو إلى الرذيلة؛ فكيف يكبر على الفضائل

كه في هي المبادئ والمعايير التي توجه الفرد وتضبط سلو
الحياة، ويتحدد بموجبها مدى فاعليته في المجتمع
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أنواع القيم
مدى انتماء المواطن لوطنه، ومدى حبّه له، واعتزازه 

به، وافتخاره بأنه أحد أركانه

المدافعة عنه بكل ما أوتي اإلنسان من قُّوة

يُقّدم مصلحة وطنه على مصلحته الشخصية

تقديم كّل اإلمكانيات المعنويّة والجسدية من أجل أن ينعم هذا الوطن بالّرخاء
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القدوة الحسنةالمعاملة الحسنة

تقدير المعلمتقدير العلم وطالبه

اإلخالصاألمانة

اتباع العلم العملالتنافس الشريف
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قهامفهوم الوسطية ودور املعلم يف حتقي
نقطة تتوسط وتفصل بين التشدد واالنحالل

السعي تصّور اإلسالم للمناهج والمواقف التي تواجه اإلنسان باعتدال، و
ينهمالتحّري الصواب دون تشدّد أو انحالل لكن باختيار الحل األوسط ب

ي موقف أخالقي ينتهجه اإلسالم، ومنهج فكرهيالوسطية اإلسالمية 
وسلوكي يتبعه لوضع الفواصل في حياة األفراد
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ة دور المعلم في تحقيق المضامين التربوية للوسطي
واالعتدال

دقائق5 قراءة صامتة



افيتعزيز الهوية الوطنية والتنوع الثق
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ةمفهوم اهلوية الوطني

الهوية الوطنية

مظاهر الهوية

االختالف في بعض المظاهر ال يلغي الهوية إال إذا 

اختلفت جميع المظاهر 
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ةعناصر اهلوية الوطني
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مفاهيم الرتبية على املواطنة
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يفالتنوع الثقا

الثقافة

التنوع 
الثقافي

نظام يتكّون من مجموعة من المعتقدات، واإلجراءات، 

ها ضمن والمعارف، والسلوكيات التي يتّم تكوينها ومشاركت
فئة معينة

تمع وجود العديد من الثقافات في مؤسسة معينة أو في مج
معين أو في العالم بأسره

:  ه، منهاتدّل الثقافة على مجموعة من السمات التي تميّز أّي مجتمع عن غير
الفنون، والموسيقى التي تشتهر بها، والدين، واألعراف، وغيرها
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ايفكيفية احرتام التنوع الثق
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مفهوم الرتاث الوطني

األلعاب واألغانيار القصص واألساطير واألشع

الت األمثال الشعبية واالحتفا األعياد والفنون والحرف



21

ديةالرتاث الشعبي للمملكة العربية السعو
األطعمة والمأكوالتالمالبس وأدوات الزينة

الطراز المعماريالفلكلور الشعبي

مهرجان الجنادريةالعادات والتقاليد

سوق عكاظ



ماألخالق والمسؤوليات المهنية للمعل
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عوديةاألهداف العامة للتعليم في المملكة العربية الس

دقائق5 قراءة صامتة
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عوديسياسة وفلسفة التعليم الس

اإلسالميتقوم على مبادئ وتعاليم الدينفلسفة نظام التعليم السعودي
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وديوفلسفة التعليم السعلسياسة اخلطوط العريضة 

األسس العامة للتعليم

األهداف العامة للتعليم

أهداف التعليم في كافة المراحل

التخطيط لكافة المراحل التعليمية
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وديوفلسفة التعليم السعلسياسة اخلطوط العريضة 
علم، أحكام تعليم الفتيات، مدارس القرآن، إعداد الم

تعليم ذوي االحتياجات الخاصة، 

وسائل التربية والتعليم

نشر العلم

وسائل تمويل التعليم

أهم األحكام العامة للتعليم
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منياملعايري املهنية للمعل
قانهاتحدد الممارسات التي ينبغي على المعلم تمثُّلها ومعرفتها وإت

ترّكز على مهام أدائية ومخرجات يتوقَّع أن يتقنها الخريجون 
المرشَّحون لالنضمام إلى مهنة التعليم

ميةترّكز المعايير على أن يكون الطالُب ِمْحَور العملية التعلي

تهدف إلى رفع جودة أداء المعلمين وتحسين قدراتهم ومهاراتهم، 
والتأكد من امتالكهم الكفاية المطلوبة لممارسة مهنة التعليم
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واجبات املعلم

تخطيط المواقف التدريسية

الدراسة والبحث والنمو المهني
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واجبات املعلم
يعرف أسماء الطالب

االحتفاظ بمعلومات وافية وعادلة عن الطلبة

عقد اجتماع لطلبة الصف في األسبوع األول

الدفاع عن حقوق طلبته وحمايتها

احترام التعليمات المتعلقة بالنظام الصفي
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واجبات املعلم

تنفيذ المواقف التدريسية

نقل القيم والمثل والعادات الحسنة

اإلرشاد والتوجيه

التعاون مع المنزل
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واجبات املعلم

إدارة الصف

إدارة النشاطات غير الصفية

التعاون مع اإلدارة والزمالء
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مهام ومسؤوليات المعلم الوظيفية

دقائق5 قراءة صامتة
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مميثاق أخالقيات مهنة التعلي
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ميثاق أخالقيات مهنة التعليم

دقائق5 قراءة صامتة
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ينال التوقير والتبجيل واالحترام من التالميذ

يمالتواضع المعلم وطاعته واالقتداء بسلوكه القو

سواء داخل الفصل أو بالمنزلأنشطة المعلم إتمام 

الصمت واإلنصات عندما يتحدث المعلم 

عدم رفع الصوت عاليًا في وجود المعلم

اعتبار المعلم بمثابة األب الثاني للطالب 
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األهداف الواضحة

عدم انتظار عبارات الشكر

الروح اإليجابية

التجديد

الحيادية

الثقافة واإللمام بالمعلومات العامة
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المعلم المرشدالمعلم التقليدي

.يهتم بالمحتوي•

.ال يركز علي الطالب•

ال يهتتتتتم ببنتتتتاء عالقتتتتات متتتتع •

.الطالب

.يكون التركيز حول المعلم•

ح يعتمتتد علتتى اإلرشتتاد والتوضتتي•

والتوجيه

.يتصرف على أنه قدوة•

يشتتتتتجع الطتتتتتالب علتتتتتى طلتتتتتب •

.المساعدة عند تعثرهم

.يكون التركيز حول المعلم•

أنواع املعلمني
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المعلم المفوضالمعلم الميسر

.يركز على األنشطة•

يتعامتتتل بكفتتتاءة متتتع الطتتتالب •

.الذين يمتلكون مهارات

يتتتتتترك مستتتتتئولية التتتتتتعلم علتتتتتى •

.الطالب

.يفوض الطالب بأعمال التعلم•

.فيذيعطيهم حرية التصميم والتن•

.يقوم المعلم بدور المستشار•

أنواع املعلمني



Breakاسـتـراحــة 



السياسات واللوائح المهنية

.يةيميز أنظمة وجوانب إعداد المعلم في المملكة العربية السعود▪

.يلخص قواعد اإلجازات والترقية والدوام وإنهاء الخدمة والندب▪

.يُعرف أهم قواعد ودرجات تقويم األداء الوظيفي للمعلم▪

الجلسة 

الثانية

:بعد االنتهاء من هذه الجلسة، يجب أن يكون المتدرب قادرا على أن



41

ململكةاملبادئ التي يقوم عليها التعليم با
التنموياإلنسانياإليماني

ناءالتربية للقوة والبالتربية للعملالعلمي

التربية للحياةاألصالة والتجديدالتربية الكاملة

يميةالعدل وتكافؤ الفرص التعل
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وديةجوانب إعداد املعلم يف اململكة العربية السع

تزويد المعلم بالمواد الدراسية

تأهيل المعلم تربويا في كليات التربية
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وديةجوانب إعداد املعلم يف اململكة العربية السع

الثقافة العامة واالهتمام بالجوانب اإلنسانية واالجتماعية والطبيعية

الممارسة الواقعية للتدريس والتدريب بإحدى المدارس قبل التخرج
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اإلعداد التتابعيالنظام التكاملي

لمية تزويد المعلمين بالخبرات الع

والمهنيتتتتتتتة والثقافيتتتتتتتة، لرفتتتتتتتع 

لتتتي مستتتوى الكفايتتات التعليميتتة ا

تمكتتتتنهم متتتتن التطتتتتوير المهنتتتتي 
.يوزيادة كفاءة اإلنتاج التعليم

تزويتتد المتتتعلم متتن غيتتر خريجتتي

ويتتتة كليتتتات التربيتتتة بحصتتتيلة ترب

يس، ونفسية ومهنية تؤهله للتدر

صته وتعينه على تقديم مادة تخص
.ويةوفقاً للقواعد واألصول الترب

أنظمة إعداد املعلم
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الئحة اإلجازات للمعلمني
إجازة األبوةاإلجازة االضطراريةاإلجازة المرضية

إجازة رعاية المولودةإجازة الوضع للمعلمإجازة الوفاة

ةاإلجازة االستثنائيإجازة اليوم الوطنياإلجازة االعتيادية

اإلجازة الدراسيةةإجازة العطلة الصيفي
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الدراسة بالجامعات السعودية❑

الدراسة بالجامعات خارج المملكة❑

دقائق5 قراءة صامتة
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ةرتب املعلمني املهني
متتتتمكنن متتتن المعرفتتتة والمهتتتارات األساستتتية فتتتي مجتتتال ❖

.التدريس والممارسات التربوية

. ذو اتجاهات إيجابية نحو التدريس❖

ستين يطبق المعرفة والمهارة في المواقتف التعليميتة لتح❖

.تعلم الطالب

رفتتته مشتتاركن فتتي مجتمعتتات التتتعلم، وملتتتزمن بتطتتوير مع❖

.ومهاراته واتجاهاته تحت إشراف ودعم الخبراء
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ةرتب املعلمني املهني
ليم أنصبة الحصص في التع

(حصة24)العام
بية أنصبة الحصص في التر

(حصة18)الخاصة

شروط الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين

(.  العام والتخصصي)درجة، في االختبارين 69: 50الحصول على ▪

.مؤهل شهادة جامعية وفقا للشروط والضوابط التي تحددها الوزارة▪

.سنوات من تطبيق الضوابط3سنوات، و االختبارين خالل 5خبرة أقل من ▪
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ةرتب املعلمني املهني
ذو معرفتتتة واستتتعة فتتتي مجتتتال التتتتدريس والممارستتتات ❖

.التربوية

لتحقيتق يوظف بفعالية للمعرفة والمهارة في بيئتة التتعلم❖

. النمو الشامل للطالب

ر وناشتترن ❖ مؤستتسن لعالقتتات مهنيتتة بتتين التتزمالء، ومطتتون

.ألساليب تدريسية جديدة وداعم لزمالئه

.معزز لالتجاهات اإليجابية نحو التدريس❖

.ملتزم بتقويم معرفته ومهاراته❖
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ةرتب املعلمني املهني
ليم أنصبة الحصص في التع

(حصة22)العام
بية أنصبة الحصص في التر

(حصة16)الخاصة

شروط الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين

ز ، واجتيتا(العتام والتخصصتي)درجة، في االختبتارين 79: 70الحصول على ▪

.سنوات من تطبيق الضوابط3االختبارين خالل 

.مؤهل الشهادة الجامعية وفقا للشروط والضوابط التي تحددها الوزارة▪

.خبرة تعليمية خمس سنوات فأكثر▪
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ةرتب املعلمني املهني
اليتة متميزن لديه معرفة شاملة وعميقة وخبترة تربويتة ع❖

. في مجال التدريس، ويحمل قيًما تربوية أصيلة

ا إجتتتراء البحتتتوث اإلجرائيتتتة، إلنتتتتاج المعرفتتتة وتوظيفهتتت❖

. طاببإبداع في بيئة التعلم لتحقيق النمو الشامل لل

ية يقتتود مبتتادرات تطويريتتة علتتى مستتتوى البيئتتة المدرستت❖

.والمجتمع لتحسين البرامج التعليمية وتصميمها

.يداعمن ومحفزن زمالئه لقيادتهم نحو اإلبداع التدريس❖
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ةرتب املعلمني املهني
ليم أنصبة الحصص في التع

(حصة18)العام
بية أنصبة الحصص في التر

(حصة14)الخاصة

شروط الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين

، (العتتتام والتخصصتتتي)درجتتتة فتتتأعلى، فتتتي االختبتتتارين 80الحصتتتول علتتتى ▪

.سنوات من تطبيق الضوابط3واجتياز االختبارين خالل 

.مؤهل شهادة جامعية وفقا للشروط والضوابط التي تحددها الوزارة▪

.خبرة تعليمية عشر سنوات فأكثر▪
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شروط الرتقية من رتبة معلم ممارس إىل رتبة معلم متقدم
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أسس نقل شاغلو الوظائف التعليمية القائمون
على رأس العمل إىل سلم الرواتب اجلديد
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التأخر عن ساعات العملالدوام

مكافأة نهاية الخدمةالفصل

االستقالةالتقاعد
الدوام وإنهاء 

اخلدمة
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الدوام
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التأخر عن ساعات العمل
ساعات 7تجميع ساعات التأخير وحسمها في نهاية الشهر إذا بلغت 

كيوم واحد

ساعات في الشهر األول فإنه يمكن إضافتها للشهر الذي7إذا لم تبلغ 
ساعات7يليه وهكذا حتى تبلغ 

ساعات خالل العام ( 7)إذا لم تبلغ ساعات التأخير أو الخروج من الدوام 
المالي فإنها تلغى وال ترحل للعام المالي الذي يليه

يه يحسم عل: ساعات في السنة المالية، فإنه7إذا بلغ مجموع تأخر معلم 
راتب يوم دون تسجيل غياب
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التقاعد
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االستقالة
قة على يلزم باستكمال واجباته الوظيفية حتى تصل ورقة المواف

االستقالة

أشهر6من حق صاحب الصالحية تأجيل االستقالة لمدة 

تصة يجوز للمعلم التراجع عن االستقالة بعد موافقة الجهة المخ
وقبل التاريخ المحدد لترك الخدمة
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الفصل
يوم15إذا لم ينفذ قرار النقل دون عذر مشروع مدة 

يوم متفرقة30يوم متصل أو 15إذا انقطع عن العمل دون عذر مدة 

سنوات متتالية3إذا حصل على تقدير غير مرضي مدة 

نة إذا حكم عليه بحد شرعي أو سجن في جريمة مخلة بالشرف أو األما
أو حكم علية بالسجن لمدة تزيد عن سنة
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مكافأة نهاية اخلدمة
.سنوات10أمضي مدة ال تقل عن 

.نهاية خدمة الموظف بعد نفاذ الالئحة

.تعد خدمة مستجدة بعودته إذا صرفت له مكافأة نهاية خدمة سابقة

.تدريباحتساب مدة الخدمة في الوظائف التعليمية عند نقله وفي فترات الدراسة وال

.صرف المكافأة عن أي مدة إذا انتهت الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الصحي

.ال يستحق المكافأة من كان سبب فصلة للمصلحة العامة أو ألسباب تأديبية

.عدم استحقاق مكافأة نهاية خدمة مرة أخري
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فالتكلي/ الندب
الندب

الندب 
الجزئي

الندب 
الكلي
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ضوابط الندب اجلزئي
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يضوابط الندب الكل

.حصة24:ونصابهمدرسة واحدة، : عدد المدارس

ط أو ال يتم إعفاء المعلم المكلف كليا من النشاط أو حصص االحتيا
اإلشراف
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متقويم األداء الوظيفي للمعل
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أنواع التقارير

يتقرير األداء الوظيفتقرير كفاءة
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سلم تقدير الدرجات

غير مرضي

مرضي

جيد

جيد جدا

ممتاز
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نيةأهم بنود الئحة حقوق املعلم ومسؤولياته يف أنظمة وزارة اخلدمة املد



69

اللجنة العليا لسياسات التعليم
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ليماختصاصات اللجنة العليا لسياسة التع
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ليماختصاصات اللجنة العليا لسياسة التع
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شــكـــرا


