
 
 

لتقــــديــــــــم بـــرامــــــــج
التعـليــــــــــم والـتـــــــدريــب اإللكــتــــــرونـــــــــي 

   

الئــحـــــــــة التــــــــراخـيـــــــــص

 تم اعتماد هذه الالئحة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم اإللكتروني رقم
 (41/5/1) بتاريخ 1441/12/21هـ، بناًء على تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس

الوزراء رقم (35) بتاريخ 1439/1/13هـ
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المادة األولى:
نـــة أمام كلٍّ منهـــا، مـــا لــم يقتـِض السيــاق  ُيقصـــد بالكلمــــات والعبـــارات التالية - أينمــا وردت فـــي الالئحـــة المعــاني المبيَّ

خــــالف ذلـــك:

التنظيم: تنظيـــم المــركـــز الــوطنــي للتعليــم اإللكتــرونــي.
المركز: المـــــركـــــــــز الـــــــوطنـــــي للتعليــــــــــم اإللكتــــرونـــــي.

المجلس: مجلــــس إدارة المـــــــركــــــــز.
الرئيس: رئيـــــــــس المجـلــــــــــس.
المدير: مــديــــر عـــام المــــركــــــز.

الالئحــة: الئحـــة التــراخيـــص لتقــديـــم بــرامـــج التعليـــم والتـــدريـــب اإللكتــــرونـــي.
 الجهـــــة: المـــؤسســة التعليميـــة أو األكاديميـــة أو التدريبيــــة أو الشـــركـــة التــي تقـــــّدم بـــرامــــج تعليميـــــة أو تـــدريبيــة

إلكتــرونيـــــة، خــاضعـــة إلشــــراف المـــركـــز ووفًقــا الختصـــاصــه الــوارد فــي التنظيـــم.

 التعليم اإللكترونــي: تـــــــوظيــــــف تقنيـــــــات التعليـــــــم والمعلــومـــات واالتصـــــــاالت معـــــــًا لرفــــــع كفــــايــــة العمليـــــــة
التعليميــــــة والتــدريبيــــــة بكــــافـــة أنماطهــــا وضبــط جودتهـــــا. 

 التصنيف السعودي الموحد: دليــــل تصنيـــف معيـــاري لبــرامـــج التعليـــم، والتخصصــــــات والمـــؤهـــالت وتصنيفهــا،
 ومســـارات التدفـــق واالنتقال والتقـــدم داخل النظـــام التعليمي وفق معاييـر ثابتـــــة ومـــوحـــدة فـــي المملكـــــة العربيـــــة

الســـعوديــــة.

إصــدار لتنظيـــم ضـــوابــط  المــركـــز  إدارة  وثــائــــق معتمــــدة مـــن مجلــــس  التعليم والتدريب اإللكتروني:   معايير 

  التــــراخيــــص للجهـــات والبـــرامـــج.
المــركــز، يصـــدرها  التـــي  واإلجــــراءات  والتعليمـــــات  التفصيليـــــة  القــــواعـــد  مجمـــوعـــة  هـــي  التنفيذية:   القواعد 

والالزمــــة لتنفيـــذ الئحـــة التراخيـــص.

 البرنامــج: مجمــوعة من الوحــــدات التعليميـــة  اإللكتــرونيـــة مــن مواد أو مقـّررات دراسيــة أو تدريبية ونحـــوها، تنتهــي
بشهـــادة معتمـــدة أو إتمــام مستــوى تعليمـــي محـــدد حســب التصنيــف السعـــودي الموحــد.ـ

محــدد خاص)  (ترخيص  لبــــرنـــامــج  أو  عام)،  (ترخيص  لجهـــة  بــــالمــــوافقــة  المـــركـــز  عـــن  تصـــدر  وثيقـــة   الترخيــص: 
باستخـــدام التعليـــــم أو التـــدريب اإللكتـــرونــي وفـــق أحكــام هــذه الالئحـــة.         
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المادة الثانية:
تهـــــدف هـــذه الالئحـــــة إلـــــى وضــع ضـــوابــــط التــــرخيــص للجهـــة التــــي تقـــــــدم بــــــرامــــج تعليـــــم أو تــــدريب إلكتــــــرونــــي.

المادة الثالثة: يشـــــرف المـــركــــز علــــى تنفيــــذ أحكــــــــام هـــــذه الـالئحـــــة.
المادة الرابعة:

تســـرى أحـــكام هــذه الالئحـــة علـى مـــا يلي:

مـــة لبــــرامـــج التعليــــــم والتــــدريـــــب اإللكـــتـــرونــــــي بــأنمــــــاطــــــه المختلفـــــــة.   ١ـ الجهــــة الُمقــدِّ

مـــــــة مــــــن الجهـــــــــة.       ٢ـ بــــرامــــــج التعليــــــم أو التــــدريب اإللكـتـــــرونـــــــي المقــــدَّ

ويختــــص المــــــركــــز بـــالتــــرخيـــــص لكــــل منهــا وفـــق الضــوابــط الــــواردة فـــي هــــذه الـــالئحــــة.  

المادة الخامسة:
 يتطلـــب علـــى الجهـــــة الراغبـــــة فـــــي تقــــديــــم بـــرنـــامـــج تعليـــــم أو تــــدريب إلكتـــــرونـــي الحصـــــول علــــى التـــــرخيـــص مـــن

المــــركـــز وفـــق الضـــوابـــط الـتـــاليــــة:

أ. ضــوابـــط التـــرخيــــص العام (معايير الجهات):  

١ـ أن تكــــون الجهـــة حاصلـــة علــى ترخيــص بممـــارســـة نشـــاط التعليـــم أو التدريب من جهــــة االختصــــاص.

 ٢ـ استيفــــــــاء معــــاييـــر التعليـــم والتدريب اإللكتـــرونــــي المعتمـــدة من المجلـــــــس. 

 ب .ضوابط الترخيص الخاص (معايير البرامج): 

 ١ ـ أن تكـــــون الجهـــــــة حـــــــاصلـــــة عــلـــى تــــــــرخيـــــص عــــــام مــن المـــــركــــــز.  

ا مــــــــــن الجـهـــــــــــة المختـصـــــــــــة.      ـً  ٢ ـ أن يكــــــــون البـــــــــرنــــــامــــــــــج مـــــــــرّخصــــ

التصنيف حســب  محـــدد  تعليمـــي  مستــــوى  إتمــــــــام  أو  معتمــــــدة،  نهــــايتـــه شهـــــادة  فــي  البــــرنـــامـــج  م  يقـــــدِّ أن  ـ   ٣ 

السعـــــودي الموحـــد.

 ٤ ـ أن ال تتضمــــن المـــرحلــــة أو البـــرنــــامــج مـــواد أو وحـــدات أو مقــــّررات تطبيقيــــة ســــريــــريـــة أو إكلينيكيــــة أو مهنيـــة

عمليـــــة مكثفـــــــة.

 ٥ ـ استيفــــــاء معـــاييــــــر البـــرامــــــج المعتمـــــدة من المجلـــــس لبــرامـــــج التعليـــــــم والتـــــدريب اإللكتــــرونـــــــي.

المادة السادسة:
ص لــــه أن يتقـــــدم بطلـــب  تكـــون مـــدة التـــرخيـــص للجهــــة وللبــــرنــــامـــج أربـــع سنــــوات قابلـــة للتجـــديـــد، وعلــــى الُمرخَّ

 التجــــديــــد قبـــل انتهــــاء الترخيــــص بمـــدة ال تقــــل عــن ستة أشهـــر من تاريخ انتهـــاء الترخيـــص الســـاري، وفـــي حــــال لـــم

يلتــــــزم تطبـــق عليـــــه المـــــادة التــــاسعــــة من هـــــذه الالئحـــة، وعليـــــه التقـــدم بطلــــب الحصـــــول علــى ترخيــــص جــديـــــــد.
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المادة السابعة:
 يحـــدد المجلــس المقــابـــل المــالــــي للتـــراخــــيص الخــــاضعــــة ألحكـــــام هــــذه الالئحـــــــة، علـــــى أن يشمــــل تكــــاليـــف فــريـــق

المــراجعـــة والمتــــابعــــة للتحقـــق مــــن انطبــــاق ضـــوابـــــط ومعــــاييـــــر التـــــراخيــــص.

المادة الثامنة:
ُيصدر المركز الترخيص العام للجهة والترخيـص الخــاص للبـــرنـــامــج بعــد استيفــــــاء الضــــوابــط الــــواردة فـــي هــــذه الالئحــــة.

المادة التاسعة:
أـ على الجهـــات المرخــص لهــا مـراعــاة الضوابــط التاليـــة:

١ ـ عـــدم استخـــدام الترخيـــص لغيــــر الغــــرض الــذي صـــدر مـــن أجلـــه. 

 ٢ ـ احتــــرام حقـــــوق الملكية الفكريــــة المقـــــّررة للغيــــر، وال ُيعـــّد التـــرخيــــص بمثــــابـــة وثيقــــة ملكيــــة فكـــريـــة للبــرنامـــج

والمحتــــوى التعليمـــي أو التـــدريبـــي الـــذي ُيقّدمــه. 

٣ ـ التقّيــــــــــــد بحــقـــــــــــوق النشـــــــــــر اإللكتــــــــــرونـــــــــي.  

٤ ـ التقّيد باألنظمــة واللوائـــح المعمـــول بهــا فــي المملكــة العربيــــة السعوديــــة.  

ــص لــه بالضوابط التــي تــم منحـه الترخيص بناًء عليها، فيحــق للمركز اتخــاذ ما يلــزم لحفــظ حقوق  ب ـ إذا أخــّل الُمرخَّ

 المستفيــدين، وتعليـق أو إلغـــاء التـرخيــص العام أو الخاص أو كليهمـــا معًا، وذلك بعد إنذار الُمرّخص له بمــدة كافية،

د القواعــد التنفيذيـــة من المــركـــز، واليجــوز للمرّخص له اإلعــــالن عن برامــج جديدة وقبــــول مستفيــدين جدد بعد  وُتحدَّ

ص له أّية تكاليـــف ماليـــة  إنــذاره، وإلى حيــن صـــدور قرار من المــركــز حـــول مايفيــــد زوال اإلنذار، على أن يتحمــــل الُمرخَّ

للمــركــــز أو للغيــــر نتيجـــة لـــذلك.

المادة العاشرة:
 علــى الجهـــات المقـــدمـــة للتعليـــــم أو التــــدريب اإللكتـــــرونـــي تصحيح أوضاعها خالل سنــــة من تاريـــخ نفــاذ هذه الالئحة،

 وفــي حـــال لم يتــم التصحيح ال ُيسمـــح لهــم بممـــارســة التعليــم أو التدريب اإللكترونـــــي، وعلى المــركــز اتخــاذ اإلجــراءات

الالزمـــــة.

المادة الحادية عشرة:
على المــركــــز إعـــداد القـــواعـــد التنفيـــذيــة لهـــذه الالئحـــة خـــالل ثـــالثين يومــــًا مــن تـــاريـــخ اعتمــادهـــا.

المادة الثانية عشرة:
ُيعمـــــــــل بـــــالالئحـــــــة بعــــــد ثـــالثيـــــن يــــــومــــــًا مـــــن تــــاريــــــــخ نشـــــــــرهـــــــا فــــــي الجـــــريـــــدة الــــــرســـميــــــــــة.
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