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  الئحة الوظائف التعلیمیة 
   ١/مادة

  

     (*)  نطاق تطبیق الالئحة
ئحة على من یعمل بصورة فعلیة في الوظائف حكام ھذه الالأ تطبق 

 : حدى وظائفھا في المراحل التالیة التعلیمیة  ویكون شاغال إل
  ٠مرحلة الحضانة والروضة والتمھیدي 

  ٠المرحلة االبتدائیة   ) أ(
  ٠المرحلة المتوسطة   ) ج(
  ٠المرحلة الثانویة   ) د(

  :وتشمل الوظائف التعلیمیة التالیة 
  ٠و المدرسة أالمدرس   ) أ(
  ٠المدیرة و أالمدیر   ) ب(
  ٠و الوكیلة أالوكیل   ) ج(
  التربویة  و الموجھةأالموجھ التربوي )   د(

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------  

  :یلي   ونص على ما٢٧/٥/١٤١٣وتاریخ ٢/٢٤٨صدر قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم (*) 
 التعلیمیة وان یعین لى الوظائف المشمولة بالئحة الوظائفإضم وظیفة محضر مختبر مركزي -١     

  ٠ول خریجو برنامج التأھیل لمحضري المختبرات المدرسیة على المستوى األ
ضافة إو أ یفوض الدیوان مع الجھة المختصة صالحیة تعدیل مسمیات الوظائف المشمولة بالالئحة -٢

  ٠مسمیات جدیدة حسبما تقتضیھ حاجة العمل 
  ولھـ بتعدیل البند األ١٤/٧/١٤١٩ وتاریخ ١/٥٦٥نیة رقم ثم صدر بعد ذلك قرار مجلس الخدمة المد   -  

 عاله وذلك على النحو الوارد تفصیال بالقرار ألیھ  ا المشار ھـ ٢٧/٥/١٤١٣ وتاریخ ٢/٢٤٨من القرار رقم 
ول من سلم رواتب حیث یمكن تعیین خریجو برنامج محضري المختبرات المدرسیة على المستوى األ ٠

یتم   كما٠یھ سنتین إلذا كانت مدة البرنامج المشار إجوز تعیینھم على المستوى الثاني الوظائف التعلیمیة وی
ول وبالدرجة التي تناسب راتبھ قبل التصنیف على المستوى األ) ٥- ٤(یا من المرتبتین أتصنیف من یشغل 

و أبھا الصافي على المستوى الثاني وبالدرجة التي یتساوى رات)  ٧- ٦(یا من شاغلي المرتبتین أ ویعین ٠
      ٠یزید مع بدل النقل عن صافي راتبھ مع بدل النقل قبل التصنیف 

 التنفیذي ھـ٦/٩/١٤١٤ وتاریخ ٤٠٧٩٢كما صدر بناء على ذلك تعمیم وزارة الخدمة المدنیة رقم   -
حصلوا على   ھـ بشأن تحدید مستوى التعیین والدرجة لمن٢٧/٥/١٤١٣ وتاریخ ٢/٢٤٨لقرار المجلس رقم 

ول وبالنسبة للقائمین على مكن المستوى األ ولى بالدرجة األ  ) تأھیل محضري المختبرات  برنامج(  بلومد
  ٠ھذا لم توجد فیعطى األعلى منإرأس العمل فعلى الدرجة التي تتساوى مع راتبھ و 

  :تطبیق الالئحة التعلیمیة على مدرسي اللغات بالجامعات       -
ھـ المبلغ بخطاب دیوان رئاسة ٨/١١/١٤٢٦ وتاریخ ١/١١١٣مدنیة رقم  صدر قرار مجلس الخدمة ال-

تطبیق أحكام ھذه الالئحة وتعدیالتھا ( ھـ  ونص على ٢٣/٤/١٤٢٧ب  وتاریخ  /١٨٢٤٧مجلس الوزراء رقم 
كما تضمن القرارعدم تأیید تطبیق الالئحة على   ٠وسلم الرواتب الملحق بھا على مدرسي اللغات في الجامعات 

                     ٠)دي الباحثین بالجامعات مساع
                                         )١(  



              

  

  ٢/مادة
  

  :المؤھالت والمستوى 
  : تحدد المؤھالت المطلوب توفرھا لشغل الوظائف تبعا للمستویات التالیة          

   :ولالمستوى األ
  ٠من ھذه الالئحة ي الثانتتوفر لدیھ مؤھالت المستوى   یوضع فیھ من ال١-٢

   :الثانيالمستوى 
   : یوضع فیھ من تتوفر لدیھ احد المؤھالت التالیة ١ -٢

  ٠دبلوم تخصص في حقل التعلیم لمدة ثالث سنوات بعد الكفاءة المتوسطة   ) أ(
 ٠دبلوم مركز الدراسات التكمیلیة   ) ب(
   ٠الشھادة الثانویة العامة للتعلیم الخاص ) ج(

   : المستوى الثالث
  : یوضع فیھ من تتوفر لدیھ احد المؤھالت التالیة ٣-٢
  ٠یعادلھا  و ماأتمام الدراسة في الكلیة المتوسطة إشھادة   ) أ(
 ٠تقل عن سنتین بعد الثانویة العامة  دبلوم تخصص في حقل التعلیم لمدة ال  ) ب(

   : المستوى الرابع
  :  یوضع فیھ من تتوفر لدیھ احد المؤھالت التالیة ٤-٢
  ٠ تربویة شھادة جامعیة غیر  ) أ(
تقل عن  تمام الدراسة في الكلیة المتوسطة مع خبرة في التعلیم لمدة الإشھادة   ) ب(

  ٠ثالث سنوات قبل االلتحاق بالكلیة 
  :المستوى الخامس 

  :  یوضع فیھ من تتوفر لدیھ المؤھالت التالیة ٥-٢
 ٠شھادة جامعیة تربویة  -

  : المستوى السادس 
  :ت التالیة  یوضع فیھ من تتوفر لدیھ المؤھال٦-٢

  ٠شھادة الماجستیر  -
  ٣/مادة

  : نى من المؤھالت بعد نفاذ الالئحة دالحد األ
دنى من المؤھالت التي یجب توفرھا فیمن یعین في الوظائف التعلیمیة یكون الحد األ

  ٠و ما یعادلھا أعداد المعلمین الثانوي أ ھو شھادة ٠ بعد نفاذ ھذه الالئحة ٠
  

                             )٢(  



              

 

  ٤/مادة
  

  :الدورات التدریبیة والمؤھالت المعادلة 
 تقویم  وكذلك  ھذه الالئحة   في  ینص علیھا التي لم  یتم تقویم المؤھالت  ) أ(

 قبل   الالئحة من  في ھذه الدورات التدریبیة ومعادلتھا بالمؤھالت الواردة
   ٠ات العالقة الدیوان العام للخدمة المدنیة باالتفاق مع الجھات التعلیمیة ذ

 معادلة  حقل التعلیم سنتین في تعتبر الشھادة الثانویة العامة مع خبرة لمدة   ) ب(
  بعد الكفاءة المتوسطة  لدبلوم تخصصي في حقل التعلیم مدتھ ثالث سنوات

یعادلھا في مجموعة  و ماأیجوز تعیین حملة الشھادة الثانویة العامة   ) ج(
 في المجال التربوي  ت تدریبیة حصلوا على دورا ذاإ الوظائف التعلیمیة 

أي وزارة الخدمة المدنیة (الدیوان العام للخدمة المدنیة قواعد یحددھا وفق
   ٠ مع الجھات المختصة   باالتفاق)  حالیًا–
  ٥/مادة 

  
   : كیفیة شغل الوظائف القیادیة

و أموجھ تربوي ) وكیلھ(وأوكیل ٠) مدیرة(و  أیشترط لشغل وظائف مدیر
  : يیل ما) موجھة تربویة(
قل في ممارسة مضى مدة ثالث سنوات على األأن یكون المرشح قد أ  ) أ(

  ٠التدریس بصورة فعلیة 
   ٠ن تثبت جدارتھ وفق ما یعد عنھ من تقاریر كفایة أ  ) ب(

   ٦/مادة
  : العالوة السنویة 

 وفق سلم   العالوة السنویة ھذه الالئحة  حكامیمنح الموظف الخاضع أل  ) أ(
لى إ التي یشغلھا   بنقلھ من الدرجة ئحة وذلكالملحق بھذه الال  الرواتب

ول شھر أالدرجة التالیة لھا مباشرة في نفس المستوى ویتم ھذا النقل في 
  ٠محرم من كل عام 

 نھایة المستوى السادس یستمر في منحھ زیادة سنویة بمقدار ىلإمن یصل   ) ب(
بر ول محرم من كل عام وتعتأ في  وتمنح العالوة المحددة لذلك المستوى 

 توفر   لمنحھا  ویشترط ٠ تغییر في سلم الرواتب  ة ال یترتب علیھاأمكاف
  ٠الشروط المحددة لمنح العالوة الدوریة 

في   العالوة السنویة  من ھذه الالئحة  حكام یحرم الموظف الخاضع أل  ) ج(
 : الحاالت التالیة 

                                       )٣(  



              

مددا  او مدة   من الراتب  و الحسمأ  من العالوة  بالحرمان ذا عوقبإ  -١
ال بعد مضي سنة من تاریخ إیوما فاكثر  ) ١٥(مجموعھا خمسة عشر 

   ٠و الحسم أالحرمان من العالوة 
 في السنة السابقة  )مرضي غیر(على تقریر كفایة بدرجة  ذا حصل إ  -٢

) مرضي(على استحقاقھ العالوة حتى یحصل على تقریر كفایة بدرجة 
  ٠بعد ذلك 

   ٧/مادة
   :  والتكلیفالنقل
لى مجموعة الفئات التعلیمیة بعد تثبت الدیوان إیجوز للجھة التعلیمیة النقل   ) أ(

من توفر مؤھالت  -  أي وزارة الخدمة المدنیة حالیا–العام للخدمة المدنیة 
  ٠الوظیفة التعلیمیة في الموظف المطلوب نقلھ 

 بعد  الإلى خارج الوظائف التعلیمیة إ لالئحة حكام ھذه ایجوز نقل الخاضعین أل  ال  ) ب(
  ٠یقل عن ست سنوات متصلة من الخدمة في الوظائف التعلیمیة  ال كمال ماإ

في سلم   یشغل وظیفة تعلیمیة بإحدى المستویات الواردة  من  یجوز تكلیف ال(كما
ربیة  بأعمال غیر مشمولة بالالئحة سواء في وزارة الت–رواتب الوظائف التعلیمیة 

تكلیفھم   –عند الضرورة   –، ویجوز   والتعلیم أوفي غیرھا من الجھات األخرى
غیر مشمولة بالالئحة المحددة   –فعًال أوحكمًا   –  بأعمال وظائف تعلیمیة شاغرة

وزارة ، وذلك وفق ضوابط تضعھا  مسمیاتھا ومراتبھا في دلیل تصنیف الوظائف 
 )٢(٠ )١( ) التعلیمیة أو التدریبیة ذات العالقة الخدمة المدنیة باالتفاق مع الجھات

عمال غیر أل و مدرساتھا أ  مدرسیھا حد  أ نقل   یجوز للجھة التعلیمیة ذلك  من  واستثناء
 جمیع   دون القید الزمني  وفي  صحیة سبابأل وأسباب تأدیبیة و ألأ تعلیمیة لعدم الكفاءة 

المرتبة  تحدید  و  عادة تصنیف الموظف إ یتم بھا   التي  للقواعد وفقا  یتم النقل  حوالاأل
صت علیھ المادة  نما مراعاة  مع وزارة الخدمة المدنیة     طریق عن المناسبة  والدرجة 

  ٠من الئحة النقل ) السادسة(
---------------------------------  

جاز لوزارة التربیة والتعلیم تكلیف أي أ ھـ و٣/٧/١٤٠٧ وتاریخ ١/١٣٦ صدر قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم –) ١(
تزید عن ثالث سنوات قابلة  ن یكون التكلیف لمدة الأبشرط ) مدیر تعلیم (من شاغلي الوظائف التعلیمیة بالقیام بعمل 

تقل عن  وان یكون المكلف قد مارس مھنة التدریس فعال لمدة ال٠للتجدید مرة واحدة فقط بقرار من الوزیر المختص 
  ٠ دارة التعلیم بكل منطقةإ وان یقتصر التكلیف على وظیفة واحدة فقط في ٠ات ثالث سنو
n )المبلغ بخطاب دیوان رئاسة  ھـ٢٠/٤/١٤٢٦وتاریخ١/١٠٦٨صدر قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم   - )٢ 

من المادة السابعة من الئحة ) ب(الفقرة   بتعدیلھـ ٢٩/٥/١٤٢٦ب  وتاریخ  / ٢٠٥٥٤مجلس الوزراء  رقم 
  ٠ھو وارد اعاله الوظائف التعلیمیة لیصبح بعد التعدیل كما

n  یید طلب رئاسة ھیئات ھـ ونص على عدم تأ٢٤/٢/١٤٢٤اریخ  وت١/٨٧٢صدر قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم
من قاعدة عدم جواز تكلیف المشمول   ء ستثنا االمدرسین بالعمل لدیھا  مر بالمعروف تكلیف من تختارھم مناأل

 عمال غیر تعلیمیة أوظائف التعلیمیة ببالئحة ال
 

  
)٤(  

  
  



              

                                                              ٨/ مادة 
  

  :سنة التجربة
 بحصولھ على تقریر كفایة  ذا لم تثبت صالحیة المدرس خالل فترة التجربة وذلكإ

المدنیة لتوجیھھ لعمل لى الدیوان العام للخدمة إوراقھ أتعاد ٠بدرجة اقل من مرضي 
 )٩/١( ویخضع في ھذه الحالة لفترة تجربة جدیدة وتسري في حقھ المادة ٠مناسب 

  )١( ٠من اللوائح التنفیذیة لنظام الخدمة المدنیة

   ٩/مادة
  

  : البدالت
  
  : یمنح بدل انتقال شھري لجمیع الخاضعین لھذه الالئحة وفقا لما یلي)أ(

  یا ل ر٤٠٠ول          المستوى األ-١
   ریال٤٠٠المستوى الثاني         -٢
   ریال٦٠٠المستوى الثالث         -٣
   ریال ٦٠٠ المستوى الرابع        -٤
   ریال٦٠٠المستوى الخامس       -٥
   ریال  ٦٠٠ المستوى السادس      -٦

  
حكامھا فیما عدا ما ھو منصوص علیھ في ھذه الالئحة یمنح الخاضعون أل)  ب(

 وذلك ٠ ولوائحھ التنفیذیة  طبقا لنظام الخدمة المدنیة ت المقررة آمكافالبدالت وال
سلم   بمراتب   في ھذه الالئحة الواردة المستویات التعلیمیة  معادلة  ساس أعلى 

  )٢(: الرواتب الملحق بنظام الخدمة المدنیة وذلك على حسب الشرائح التالیة 
  
  

---------------------------  
من الئحة التعیین بعد ) العشرون(إلى المادة  )٩/١( من الرقم لرقم الوارد في ھذه المادة تعدل ا)١( 

  ٠صدورھا فیالحظ ذلك 
  ھـ وأجاز السماح للمدرسین بالعمل في ٤/١١/١٤١٨ وتاریخ ١٨٥   صدرقرار مجلس الوزراء رقم )٢(

  ٠     المدارس اللیلیة األھلیة وفقا للضوابط الواردة بالقرار 
  
  

                                          )٥(  
  
  



              

  
المرتبة المقابلة في   الشرائح

 سلم الموظفین 
 الدرجة  المستوى 

 ٦-١       ول      األ     ٦/       م ولى    الشریحة األ
   ٤-١             الثاني          = =     =         =      

 ١               الثالث         = =       =         =    
  ١٦-٧        ول     األ  ٨/        م  نیةلثا  الشریحة ا

   ١١-٥             الثاني          =  =           =       =
   ٧-٢              الثالث         =  =           =       =  
   ٥-١              الرابع         =  =        =       =  

   ٤-١              الخامس          =  =      =      =   
  ١                السادس         =  =          =       = 

   ٢٥-١٧         ول     األ   ٩/         م    الشریحة الثالثة 
   ١٩-١٢              الثاني          =  =        =       =   

   ١٣-٨              الثالث         =  =        =       =
   ٩-٦              الرابع          =  =        =       =

  ٨-٥              الخامس         =  =        =       =    
  ٥-٢              السادس         =  =        =       =

   ٢٥-٢٠              الثاني     ١٠/       م  بعة  الشریحة الرا
   ٢٥-١٤               الثالث         =  =        =       =   

   ١٨-١٠               الرابع          =  =        =       =
   ١٨-٩                الخامس         =  =        =       =   

   ١٤-٦                السادس         =  =                =       =
  ٢٢-١٩           لرابع      ا  ١٢/       م   الشریحة الخامسة 

  ٢٢-١٩                الخامس         =  =        =       =
  ٢٠-١٥                السادس         =  =              =       =

  
یمنح الخاضعون لھذه الالئحة البدالت التي تقرر بنسبة مئویة من الرات ب عل ى            ) ج(

   ٠منھم ساس بدایة المستوى المثبت علیھ راتب كل أ
من اللوائح التنفیذی ة لنظ ام الخدم ة المدنی ة       ) ٢٧/١٦(ال یسري حكم المادة       ) د(

 بھ م ق د    ص ة ن تحدید الروات ب الخا وذلك أل ئحة الال حكام ھذه    أل  على الخاضعین 
  ٠روعي شمولھ لبدل المھنة 

  
                               )٦(  



              

   ١٠/مادة 
  :ة نھایة الخدمة أمكاف

المادة   في  الالئحة والمحددة الخاضعة لھذه  الوظائف التعلیمیة تصرف لشاغلي 
ة عن كل سنة كاملة من سنوات الخدمة التي أولى منھا عند انتھاء الخدمة مكافاأل

وذلك ٠حدى تلك الوظائف سواء قبل نفاذ ھذه الالئحة او بعد ذلك إقضیت على 
  :یلي  وفقا لما

   ٠ سنة١٦اقل من  سنوات   و١٠ ریال لمن كانت خدمتھ ٧٠٠
  ٠ سنة ٢١ سنة      واقل من١٦ریال لمن كانت خدمتھ ١٠٠٠
  ٠ سنة ٢٦ سنة       واقل من ٢١ریال لمن كانت خدمتھ١٥٠٠
  ٠ سنة ٣١سنة       واقل من ٢٦ ریال لمن كانت خدمتھ٢٠٠٠
  ٠ سنة      فاكثر ٣١ ریال لمن كانت خدمتھ٣٠٠٠

  :يیل ة ماأ     ویشترط لصرف ھذه المكاف
  و أ وظیفة  تقل عن عشر سنوات على  مضى مدة الأن یكون الموظف قد أ  ) أ(

  ٠ة أكثر من الوظائف التعلیمیة المعتبرة لصرف المكافأ
  ٠ن تكون نھایة خدمة الموظف بعد نفاذ ھذه الالئحة أ  ) ب(
ة نھایة أغراض مكافتعتبر خدمة من یعود للعمل بالتدریس خدمة مستجدة أل  ) ج(

   ٠المستحقة عن الخدمة السابقة ة أذا صرفت المكافإالخدمة 
لى وظیفة غیر خاضعة لالئحة الوظائف التعلیمیة تحتسب إمن ینقل   ) د(

ال عند إة أ لھ المكاف ال تصرفأ في الوظائف التعلیمیة على  تھ عن مدة خدمتھأمكاف
   ٠انتھاء خدمتھ في الدولة 

ناء الخدمة ثأة طالما وقعت أغراض المكافتحتسب فترات الدراسة والتدریب أل)  ھـ(
  ٠الخاضعة لالئحة الوظائف التعلیمیة 

بصرف النظر عن   ةأ تصرف المكاف – من ھذه الشروط )أ(استثناء من الفقرة ) و(
دنى األ  الحد و العجز الصحي الكامل ویكونأبالوفاة  ذا انتھت الخدمةإمدة الخدمة 

  ٠)٢( )١( ٠لف ریالأة ھو خمسة وعشرین أللمكاف
  
  یلي   ونص على ما٢٤/١٠/١٤٠٦ وتاریخ ١٠٤٥ الخدمة المدنیة رقم قرار مجلس صدر- )١(
و بالسجن في جریمة مخلة بالشرف أیستحق من تنتھي خدمتھ بالحكم علیھ بحد شرعي  ال: والأ

   ٠نھایة الخدمة المنصوص علیھا في المادة العاشرة من ھذه الالئحة أة مانة لمكافو األأ
خرى وال من ھذا القرار تعالج الحاالت األألیھا في البند فیما عدا الحاالت المنصوص ع: ثانیا

وزیر (ق بین رئیس الدیوان  تفاسباب غیر طبیعیة وذلك باأل فیھا خدمة المدرس أليالتي تنتھ
  ٠والوزیر المختص) الخدمة المدنیة حالیا

 ونص على جواز ١٨/٨/١٤٢٥ وتاریخ ١/٩٨٨صدر قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم ) ٢(
   ٠من الئحة نظام الخدمة المدنیة) ٢٧/١٩(ة الواردة بالمادة أة وبین المكافأین ھذه المكافالجمع ب

  
                                               )٧(  



              

  ١١/ مادة
  :    الرواتب

 الالئحة  نفاذ ھذه س العمل بتاریخ  رواتب الموظفین القائمین على رأ  تنقل- والأ 
لحق بھا باالتفاق بین الدیوان العام للخدمة المدنیة والجھة ذات لى سلم الرواتب المإ

  : سس التالیة العالقة وفقا لأل
  : تحدید المستوى  -١

  ٠ول لى المستوى األإمن یشغل المرتبة الرابعة فمادون ینقل   ) أ(
 ٠لى المستوى الثاني إمن یشغل المرتبة الخامسة ینقل   ) ب(
  لثالث  إلى المستوى امن یشغل المرتبة السادسة ینقل   ) ج(
لى إ  ینقل و التاسعة أو الثامنة أ  یا من المراتب السابعةأ  من یشغل  ) د(

  ٠المستوى الخامس 
  ٠لى المستوى السادس إفوق ینقل  من یشغل المرتبة العاشرة فما) ھـ  (

  : یلي        ویستثنى من ھذه القاعدة ما
 المحدد  من المستوى على أ یؤھلھ لمستوى   یحمل مؤھال علمیا  من  ) أ(

للمؤھل العلمي الذي   المحدد لى المستوى إینقل    یشغلھايللمرتبة الت
  ٠یحملھ 

كثر بالمرتبة الخامسة قبل نفاذ ھذه الالئحة أربع سنوات فأمضى أمن   ) ب(
لى المستوى التالي للمستوى المحدد للمرتبة التي یشغلھا بشرط إینقل 

یة ولوائحھ توفر شروط الترقیة النظامیة المحدد في نظام الخدمة المدن
 ٠التنفیذیة لدیھ

  : تحدید الدرجة -٢
بعد حسم   (یوضع راتب الموظف في الدرجة التي یساوي راتبھا   ) أ(

بعد حسم العائدات (صافي راتبھ الحالي )  یةالعائدات التقاعد
  ٠لیھ بدل المھنة إمضافا ) یة  التقاعد

و أفي نفس المستوى   تزید على ذلك   فیعطى اقرب درجة ذا لم توجدإو
   ٠اقرب مستوى یلیھ بسلم الرواتب المرفق بھذه الالئحة 

على ) موجھ تربوي (یتم تحدید الدرجة المناسبة لمن یشغل وظیفة   ) ب(
  ٠افتراض انھ كان یتقاضى بدل المھنة قیاسا على المدرس

ال بعد إخر  من مستوى أل الالئحة  لھذه  یجوز نقل الخاضعین ال  -ثانیا
 المنقول  یمنح  حالة النقل  وفي  المستوى   لذلك توفر المؤھل المطلوب

  ٠راتب الدرجة التي یزید راتبھا على راتبھ عند نقلھ
لى إ فینقل  لى نھایة المستوى المصنف علیھإویستثنى من ذلك من یصل 

  ن أ على ٠ النقل في غرة رجب من كل عام   ویتم  یلیھ الذي  المستوى 
  

                                  )٨(  



              

ینتھي العمل بھذا االستثناء بعد مرور خمس سنوات من تاریخ نفاذ ھذه 
  )١(٠ھـ١/٧/١٤٠٢الالئحة في 

  ١٢/مادة 
  : الوظائفعتماد إ

جھزة التعلیم العام         یتم اعتماد الوظائف التعلیمیة في المیزانیة العامة أل
بمسمى خرى ذات العالقة و في الوزارات والمصالح الحكومیة األأالمركزیة 

وتتولى ھذه الجھات تخصیصھا وتعمیمھا على المناطق ) مدرسة  وأمدرس (
  ٠والمدارس حسب حاجتھا 

  ١٣/مادة 
   : حكام غیر المنصوص علیھااأل

فیما لم یرد بھ نص في ھذه الالئحة یطبق على الخاضعین لھا نظام الخدمة 
  )٢( ٠لصلھالمدنیة ولوائحھ التنفیذیة وقرارات مجلس الخدمة المدنیة ذات ا

    
في   توجیھ مجلس الخدمة المدنیة خالل جلستھ المنعقدة صدر   )١(

من الئحة ) ١١(من المادة ) والأ(یقاف العمل بالفقرة إھـ ب١٨/٧/١٤١٥
 ٠الوظائف التعلیمیة 

 وتضمن ٢٨/٥/١٤١٠ وتاریخ ١/١٩٤مجلس الخدمة المدنیة رقم صدر قرار  )١(
 : تيآلا

حالة على التقاعد الوظائف التعلیمیة السن النظامیة لإلبلغ المشمول بالئحة  ذاإ= والأ
حالتھ للتقاعد حتى نھایة ذلك إثناء العام الدراسي جاز للوزیر المختص التعاقد معھ بعد أ

 وتاریخ ٢/١٥٩العام وفقا للضوابط الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنیة رقم 
تتجاوز نھایة العام  ترة الذا كانت ھناك حاجة ملحة لتمدید خدمتھ فإما أ ٦/٤/١٤٠٩

الدراسي فیجوز الرفع عنھ لمجلس الخدمة المدنیة للنظر في ذلك وفقا للقواعد المعمول 
  ٠بھا في ھذا الصدد

ول من ھذا القرار على العاملین في األ لیھا في البندإتسري ھذه القاعدة المشار =  ثانیا
فھم مشابھة للوظائف الخاضعة ئظاخرى ممن تكون والقطاعات التعلیمیة والتدریبیة األ

  ٠لالئحة الوظائف التعلیمیة 
 ھـ ونص ٢٧/٥/١٤١٣ وتاریخ ١/٢٤٨ثم صدر بعد ذلك قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم  -

 ھـ  بحیث تكون ١٤١٠ لعام ١/١٩٤عاله رقم ألیھ إمن القرار المشار ) والأ( على تعدیل البند 
ثناء أحالة على التقاعد النظامیة لإل تعلیمیة السنذا بلغ المشمول بالئحة الوظائف الإ( تي آلكا

ذا كانت ھناك إما أ ٠العام الدراسي جاز للوزیر المختص تمدید خدمتھ حتى نھایة ذلك العام 
حاجة ملحة لتمدید خدمتھ فترة تتجاوز نھایة العام الدراسي فیجوز الرفع عنھ لمجلس الخدمة 

 ٠ بھا في ھذا الصددالمدنیة للنظر في ذلك وفق للقواعد المعمول
ھـ المبلغ بخطاب دیوان ١٦/٧/١٤٢٦ وتاریخ ١/١٠٨٥ صدر قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم -

في حالة تمتع ( ھـ ونص على أنھ ١٣/٣/١٤٢٧ب وتاریخ /١١٤٣٣رئاسة مجلس الوزراء رقم 
ة المختصة المشمول بالئحة الوظائف التعلیمیة بأجازات إستثنائیة أثناء العام الدراسي فعلى الجھ

حسم ما یقابل ھذه األجازات من الحد األدنى لألجازة الصیفیة المنصوص علیھا في المادة الثالثة 
    ٠)مقابل كل شھرمن األجازة اإلستثنائیة) یومین ونصف( من الئحة األجازات وذلك بمعدل 

  
                                               )٩(  



              

   ١٤/مادة 
  

   : الالئحةتاریخ سریان 
 ھـ وتلغي ما یتعارض معھا من ١/٧/١٤٠٢ من عتبارًاإحكام ھذه الالئحة أتسري 

  ٠حكام أ
  

========================                   
   ====================                      

 
 
 
 
 
 

       
  
  

  سلم الرواتب              
 ھـ المبني على ٢٢/١/١٤٠٢ وتاریخ ١/صدر المرسوم الملكي رقم م -

  : یلي  ھـ ونص على ما١٣/١/١٤٠٢ وتاریخ ٥قرار مجلس الوزراء رقم 
  ٠ یعتمد سلم رواتب الوظائف التعلیمیة المرفق بھذا –وال أ

  ھـ ١/٧/١٤٠٢ یطبق ھذا السلم اعتبارا من تاریخ -ثانیا 
 على نائب رئیس مجلس الوزراء والوزراء كل فیما یخصھ تنفیذ –ثالثا 

  ٠نا ھذامرسوم
                                             

  
  

  
  
  
  

  
  

                               )١٠(  



              

    سلم رواتب الوظائف التعلیمیة                    
  )٢٢٧/أ(  الملكي رقمباألمر من الراتب المعتمدة ٠/٠ ١٥نسبة بعد الزیادة ب

  ھـ١/٩/١٤٢٦ھـ  إعتبارًا من ١٦/٧/١٤٢٦                        وتاریخ 
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