القرارالوزاري رقم ( )646لسنة  2020م
بشأن قواعد سيراختبارات الترخيص املنهي
وزيرالتربية والتعليم:
-

بعد االطالع علىالقانون االتحادي رقم ( )1لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء وتعديالته،

-

وعلى املرسوم بقانون رقم ( )11لسنة  2008بشأن املوارد البشرية في الحكومة اإلتحادية وتعديالته ،

-

وعلى املرسوم بقانون اتحادي رقم ( )15لسنة 2016م بإنشاء مؤسسة اإلمارات للتعليم املدرس ي،

-

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( )21لسنة  2013بشأن الئحة أمن املعلومات في الجهات االتحادية،

-

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( )28لسنة 2016م بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم.

-

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( )1لسنة 2018م بشأن الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم ( )11لسنة 2008م بشأن املوارد
البشرية في الحكومة االتحادية ،وتعديالته،

-

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( )57لسنة  2019في شأن رسوم خدمات الترخيص املنهي للعاملين في قطاع التعليم في الدولة ،

-

وعلى القرار الوزاري رقم ( )699لسنة  ،2016بشأن الهيكل التنظيمي لإلدارات واملكاتب واألقسام واختصاصاتها ومهامها بوزارة التربية
والتعليم،

-

وعلى ما تقتضيه املصلحة العامة.

قرر:
مادة :1
التعريفات
في إطار أحكام هذا القرار  ،تكون للكلمات والعبارات التالية املعاني املوضحة قرين كل منها مالم يقض ي سياق النص بخالف ذلك :
الدولة
الوزارة
الوزير
الترخيص املنهي
االختبار
مركز االختبار
املتقدم لالختبار
اإلدارة املعنية

دولة اإلمارات العربية املتحدة.
وزارة التربية والتعليم.
وزير التربية والتعليم.
إذن ﯾصدر عن الوزارة ،يمكن حامله من مزاولة املهن المتعلقة بقطاع التعلﯾم ﻓي الدولة.
اختبار الترخيص املنهي.
هو املركز املعتمد من قبل الوزارة إلدارة االختبارات املجدولة بناء على عدد املقاعد املتوﻓرة واملعتمدة.
املرشح ألداء اختبار الترخيص املنهي.
ادارة االختبارات الوطنية والدولية.
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مادة ()2
النطاق
يسري هذا القرار على جميع العاملين في قطاع التعليم في املؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة في الدولة  ،والخاضعين لنظام الترخيص
املنهي.

مادة ()3
قواعد االختبار
على املتقدم لالختبارااللتزام بالقواعد اآلتية :
 .1التاكيد على أنه هو ذات الشخص املذكور في تصريح االختبار.
 .2ع د دددم الس د د ي أو التق د دددم للحص د ددو عل د ددى أي ش د ددكل م د ددن أش د ددكا املس د دداعدة ي د ددر املص د ددر ه د ددا ف د ددي أي وق د د  ،س د ددواء أثن د دداء االختب د ددار أو
أثناء ﻓترات الراحة.
 .3ع د د دددم حي د د ددازة أى م د د ددن امل د د دواد الدراس د د ددية أو املالحظ د د ددات أو األوراق أو األجه د د ددزة اإللكتروني د د ددة املتعلق د د ددة باالختب د د ددار م د د ددن أي ن د د ددوع كان د د د ،
سواء كان في مركز االختبار أو في املناطق القريبة من نطاقه.
 .4وض د د ددع جمي د د ددع األمتع د د ددة الشخص د د ددية ف د د ددي الخزان د د ددة املخصص د د ددة بمرك د د ددز االختب د د ددار ،بم د د ددا ف د د ددي ذل د د ددك الهوات د د د املحمول د د ددة ،والس د د دداعات،
وأجه د ددزة الكمبي د ددوتر اللوحي د ددة ،وأجه د ددزة الكمبي د ددوتر ،وأي جه د دداز م د ددع ق د دددرات اإلرس د ددا أو االس د ددتقبا (عل د ددى س د ددبيل امل د ددا  ،بلوت د ددو )،
واملواد الدراسية ،واملالحظات ،وما الى ذلك.
 .5املحاﻓظ د ددة عل د ددى س د ددرية م د ددواد االختب د ددار وع د دددم محاول د ددة أو إع د ددادة إنتاجه د ددا وذل د ددك م د ددن خ د ددال التس د ددجيل أو الحف د د أو النس د د أو ب د ددأي
وسيلة أخرى.
 .6ع د دددم تق د ددديم أى معلوم د ددات تتعل د ددق بمحت د ددوى االختب د ددار ألي ش د ددخص ،بم د ددا ف د ددي ذل د ددك أول د ددك ال د ددذين ق د ددد يتق د دددمون إلج د دراء االختب د ددار أو
يع د دددون ارخ د ددرين إلجد د دراء االختب د ددار .ويش د ددمل ذل د ددك املنشد د ددورات املتعلق د ددة بمحت د ددوى االختب د ددار و/أو اإلجاب د ددات عل د ددى اإلنترند د د أو يرهد د ددا
من الوسائط.
 .7اإلقرار بالتأكيد على قراءة وﻓهم السياسات واإلجراءات املتعلقة بقواعد االختبار.

مادة ()4
السلوك الشخص ي

ً ً
أ ـ ـ على املتقدم لالختبارأن يسلك بتصرفاته مسلكا الئقا يتفق ومعاييرالسلوك املهنية وعليه بصفة خاصة ما ياتي :
 .1احترام القوانين والنظم واللوائح ذات الصلة.
 .2التقيد بأرﻓع املعايير األخالقية في سلوكه وتصرﻓه .
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ب ـ ـ ويحظر عليه ممارسة التصرفات اآلتية :
 .1تقديم أوراق اعتماد احتيالية أو مزورة إلى الوزارة ،م ل الشهادات الوهمية و يرها.
 .2تقديم معلومات خاط ة للوزارة ،م ل اإلشارة إلى الدراسة في أو التخرج من كلية من كليات التعليم أو الكليات ذات الصلة بموضوع
االختبار عندما ال يكون ذلك صحيحا.
 .3تقديم نفسه كحامل للرخصة املهنية عندما ال يكون ذلك صحيحا.
ً
 .4محاولة التسجيل أو إجراء االختبار ما لم يكن املتقدم مؤهال.
 .5القيام بالغش بجميع أشكاله .م ل :إحضار املواد الدراسية أو املالحظات أو األوراق أو األجهزة اإللكترونية (الهوات املحمولة ،وما إلى
ذلك) إلى مركز االختبار.
 .6مناقشة االس لة خال االختبار مع ارخرين في مركز االختبار أو التواصل حو عناصر االختبار أو اإلجابات.
 .7نس مواد االختبار من مركز االختبار بأي شكل (مكتوبة أو مطبوعة أو مسجلة أو في أي وسيلة أخرى) أو محاولة مشاركة مواد االختبار
من خال أي وسيلة.
 .8تغيير أو تحري درجات االختبار ،بما في ذلك تقديم تقارير عن الدرجات املزيفة ،إلى أطراف ثال ة.
 .9انتحا شخصية شخص اخر في االختبار.
 .10االحتيا وإشراك شخص ما إلجراء االختبار بالنيابة عن املتقدم.
 .11التهجم على مراقبي االختبار أو معاملتهم بأسلوب ير لبق أو ير الئق بأخالقيات العاملين في قطاع التعليم.
 .12إثارة الضوضاء والشغب أو التطاو اللفظي أو الجسدي على مراقبي االختبار.
 .13أي سلوكيات ير منضبطة أخرى تحددها اإلدارة املعنية.

مادة ()5
على االدارة املعنية القيام بارتي :
 .1متابعة تنظيم آلية سير االختبارات في املراكز وتلقي الحاالت املخالفة.
 .2رصد حواد ومخالفات االختبارات بعد تدقيقها واتخاذ الحلو املناسبة ومن ثم رﻓعها الى ادارة التراخيص املهنية.
ً
 .3إعالم ادارة التراخيص املهنية عن املتسبب بالسلوك الغير مر وب ﻓيه التخاذ االجراء الالزم من قبلهم تماشيا مع السياسة املعتمدة
من الوزارة.

مادة ()6
املساءلة
أ د تتم مساءلة كل من يخال أحكام هذا القرار و يجازى اداريا مع عدم االخال باملس ولية املدنية أو الجزائية عند االقتضاء
ب د تتولى ادارة التراخيص املهنية عند إعالمها باى مخالفة القيام بارتي :
 .1تسجيل واقعة السلوك ير املنضبط بشكل دائم في السجل املنهي.
 .2إخطار الجهات ذات الصلة.
 .3إبالغ ادارة الشؤون القانونية التخاذ اإلجراءات الالزمة واليي منها إحالة املخال الى لجنة املخالفات.
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ج د في حالة ثبوت املخالفة على املتقدم لالختبار يجوز للوزارة القيام بارتي :
 .1إلغاء الرخصة املهنية إذا كان قد صدرت بالفعل أو إيقاف إصدارها في حا لم تصدر.
 .2منع املتقدم لالختبار من التقديم للحصو على الرخصة املهنية بصفة مؤقتة أو دائمة ،مما قد يجعله ير مؤهل لالختبار في
املستقبل في حالة املنع بصفة دائمة.
 .3أي امور أو إجراءات أخرى تقررها الوزارة.
مادة () 7
ً
يبلغ هذا القرار لجميع جهات االختصاص لتنفيذه اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه أو يتعارض معه.

حسين بن إبراهيم الحمادي
وزير التربية والتعليم
صدر في1442/04/07 :ه د د د  -املواﻓق2020/11/22 :م

