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التعريفات

مادة (:)1

الئحة الوظائف التعليمية

الرتب:

يقصــد باأللفــاظ والعبــارات اآلتيــة -أينمــا وردت فــي هــذه الالئحــة -المعانــي الموضحــة أمــام كل
منهــا ،مــا لــم يقتــض الســياق غيــر ذلــك:

أسماء الوظائف التعليمية الواردة في سلم الرواتب الملحق بالالئحة.

الالئحة:

مساعد معلم:

الئحة الوظائف التعليمية.

من يشغل هذه الرتبة ويمارس مهام مساندة لمهنة التعليم.

الوزارة:

المعلم:

وزارة التعليم.

مــن يــزاول مهنــة التعليــم عنــد نفــاذ الالئحــة وهــو يحمــل مؤهـ ً
ا دون الجامعــي وتــم تســكينه على
هــذه الرتبة.

الوزير:
وزير التعليم.
الهيئة:
هيئة تقويم التعليم والتدريب.
الوظائف التعليمية:
الوظائــف الثابتــة التــي تعتمــد فــي الميزانيــة أو تلــك التــي يتــم التكليــف عليهــا بحســب األســماء
الــواردة فــي الالئحــة.
المعايير المهنية:

معلم ممارس:
من حقق شروط الحصول على هذه الرتبة ،وبدأ في ممارسة مهماتها ومسؤولياتها.
معلم متقدم:
من حقق شروط الحصول على هذه الرتبة ،وبدأ في ممارسة مهماتها ومسؤولياتها.
معلم خبير:
من حقق شروط الحصول على هذه الرتبة ،وبدأ في ممارسة مهماتها ومسؤولياتها.
وكيل المدرسة:

كل مــا يجــب علــى شــاغلي الوظائــف التعليميــة معرفتــه وممارســته وفــق قيــم ومســؤوليات
مهنــة التعليــم ،ويكــون تحديــد ذلــك فــي وثائــق المعاييــر المهنيــة والمســارات المهنيــة الصــادرة
عــن الهيئــة.

مــن يســاعد قائــد المدرســة فــي أداء أعمالــه وينــوب عنــه فــي حــال غيابــه ،وحقــق المعاييــر المهنيــة
والشــروط الالزمــة.

الرخصة المهنية:

قائد المدرسة:

وثيقــة تصدرهــا الهيئــة وفــق معاييــر محــددة؛ يكــون حاملهــا مؤهـ ً
ا لمزاولــة مهنــة التعليم بحســب
رتــب محــددة ومــدة زمنيــة محــددة ،وبحســب تنظيــم الهيئــة ولوائحها.

المســؤول األول عــن تنفيــذ السياســة التعليميــة ،وفق ـ ًا لصالحيــات محــددة داخــل المدرســة فــي
جميــع مراحــل التعليــم ،والــذي حقــق المعاييــر المهنيــة والشــروط الالزمــة.

التطوير المهني:

مشرف تربوي:

عملية منظمة لتنمية المعارف والمهارات العلمية والتربوية وفق المعايير المهنية.

مــن يقــدم مجموعــة مــن الخدمــات والعمليــات واالستشــارات التربويــة التــي تهــدف إلــى مســاعدة
المدرســة علــى تحقيــق غايــات التعليــم وأهدافــه ،وقــد حقــق المعاييــر المهنيــة والشــروط الالزمــة.
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الئحة الوظائف التعليمية

خبير تربوي:
مــن يقــدم مجموعــة مــن الخدمــات والعمليــات والبحــوث والدراســات التــي تهــدف إلــى مســاعدة
إدارات التعليــم علــى تحقيــق غايــات التعليــم وأهدافــه ،وقــد حقــق المعاييــر المهنيــة والشــروط
الالزمة.
النصاب التعليمي:
مجمــوع الحصــص الصفيــة التــي يجــب علــى شــاغلي الوظائــف التعليميــة أداؤهــا خــال أيــام
العمــل األســبوعية.
الحصص الصفية:
الحصــص التدريســية التــي يكلــف شــاغلو الوظائــف التعليميــة بتدريســها خــال أيــام العمــل
األســبوعية ضمــن الخطــة الدراســية المعتمــدة لمناهــج التخصــص فــي المراحــل الدراســية
بالمدرســة.
األنشطة الالصفية:
الحصــص التــي يقضيهــا شــاغلو الوظائــف التعليميــة فــي اســتيفاء متطلبــات التدريــس خــال
أيــام العمــل األســبوعية ،كالتخطيــط والتصميــم والبنــاء والتقويــم للتعليم والتعلــم وإدارة برامج
وفعاليــات األنشــطة الالصفيــة ،والمشــاركة فــي عمليــات التطويــر المهنــي لنفســه ولزمالئــه ،ومــا
يكلــف بــه مــن أعمــال إداريــة وتنظيميــة داخــل المدرســة.
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الباب الثاني

الوظائف
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الوظائف

مادة (:)2
مادة (:)3

مادة (:)4
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الئحة الوظائف التعليمية

تكون مراحل التعليم العام وفق ما يحدده نظام التعليم.
تكون الرتب وفق ًا لسلم الرواتب الملحق بالالئحة باألسماء اآلتية:
 .1معلم خبير.
 .2معلم متقدم.
 .3معلم ممارس.
 .4معلم /مساعد معلم.
يتــم إحــداث الرتــب فــي الميزانيــة العامــة للدولــة ،وتتولــى الــوزارة تخصيصهــا
وتوزيعهــا علــى المــدارس فــي مراحــل التعليــم العــام بحســب الحاجــة إليهــا ،وفق ـ ًا
للتشــكيالت المدرســية المعتمــدة.
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التعيين والتجربة

الئحة الوظائف التعليمية

الفصل األول :التعيين
مادة (:)٥

مــع مراعــاة شــروط التعييــن الــواردة فــي نظــام الخدمــة المدنيــة ،يكــون التعييــن
ابتــداء علــى الوظائــف الخاضعــة لهــذه الالئحــة علــى رتبــة (معلــم ممــارس) أو
ً
(مســاعد معلــم) بالشــروط اآلتيــة:
 .1يشترط فيمن يعين على رتبة (معلم ممارس) ما يأتي:
أ -أن يحقق المعايير المهنية والشروط المطلوبة لمزاولة مهنة التعليم.
ب -أن يكون على األقل حاص ً
ال على الشهادة الجامعية في مجال التخصص.
ج -أن يكـون قـد حصـل علـى المؤهـل المطلـوب عـن طريـق االنتظـام ،ويجـوز
االسـتثناء مـن ذلـك فـي بعـض التخصصـات عنـد عـدم توافـر خريجـي
االنتظـام وفقـ ًا للشـروط والضوابـط التـي يتـم االتفـاق عليهـا بيـن الـوزارة
ووزارة الخدمـة المدنيـة.
د -أال يكـون قـد سـبق أن أنهيـت خدماتـه ألسـباب تأديبيـة أو أبعـد عـن التدريـس
ألحـد األسـباب الموجبـة لإلبعـاد الـواردة فـي المـادة (الرابعـة عشـرة) مـن
الالئحـة مـا عـدا الحـاالت المرضيـة بعـد ثبـوت شـفائها بتقرير طبـي صادر من
الجهـة الطبيـة المختصـة.
 .٢مــع مراعــاة الفقــرة (/1د) مــن هــذه المــادة ،يشــترط فيمــن يعيــن علــى رتبــة (مســاعد
معلــم) أن يكــون حاصـ ً
ا علــى الشــهادة الثانويــة العامــة أو مــا يعادلهــا .ودبلــوم
ال تقــل مدتــه عــن عــام دراســي واحــد فــي إحــدى التخصصــات المناســبة لمجــال
العمــل علــى هــذه الرتبــة ،ويجــوز عنــد الحاجــة تعييــن الحاصــل علــى مؤهــل
الشــهادة الجامعيــة فــي تخصــص محضــري المختبــرات أو غيرهــا مــن التخصصــات
المناســبة للعمــل فــي بعــض الوظائــف التعليميــة علــى هــذه الرتبــة فــي
المــدارس وفقــ ًا للضوابــط التــي يتــم االتفــاق عليهــا بيــن الــوزارة ووزارة الخدمــة
المدنيــة.

مادة (:)٦

16

مادة (:)٧

ـداء علــى ســلم
مــع مراعــاة مــا نصــت عليــه المــادة ( )5مــن الالئحــة ،يكــون التعييــن ابتـ ً
الرواتــب الملحــق بالالئحــة ،علــى النحــو اآلتــي:
 .1رتبة مساعد معلم:
أ -يعيــن علــى الدرجــة األولــى مــن المســتوى األول الحاصــل علــى شــهادة
الثانويــة العامــة أو مــا يعادلهــا باإلضافــة إلــى دبلــوم ال تقــل مدتــه عــن عــام
دراســي واحــد.
ب -يعيــن علــى الدرجــة الثانيــة مــن المســتوى األول الحاصــل علــى شــهادة
الثانويــة العامــة أو مــا يعادلهــا باإلضافــة إلــى دبلــوم ال تقــل مدتــه عــن
عاميــن دراســيين.
ج -يعيــن  -عنــد الحاجــة -علــى الدرجــة الثالثــة مــن المســتوى األول الحاصــل
علــى الشــهادة الجامعيــة فــي إحــدى التخصصــات المناســبة لمجــال عمــل
هــذه الرتبــة.
 .2رتبة معلم ممارس:
أ -يعيــن علــى الدرجــة األولــى مــن المســتوى األول الحاصــل علــى شــهادة
جامعيــة غيــر تربويــة.
ب -يعيــن علــى الدرجــة الثانيــة مــن المســتوى األول الحاصــل علــى شــهادة
جامعيــة تربويــة ،أو شــهادة جامعيــة غيــر تربويــة باإلضافــة إلــى دبلــوم تربــوي
ال تقــل مدتــه عــن عــام دراســي واحــد.
ج -يعيــن علــى الدرجــة الثالثــة مــن المســتوى األول الحاصــل علــى شــهادة
الماجســتير ،ويعيــن علــى الدرجــة الرابعــة مــن المســتوى نفســه الحاصــل
علــى شــهادة الدكتــوراه.

تحــدد المؤهــات والتخصصــات المناســبة لمجــال التعليــم باالتفــاق بيــن الــوزارة
ووزارة الخدمــة المدنيــة.

17

الئحة الوظائف التعليمية

الفصل الثاني :فترة التجربة
مادة (:)8

ابتــداء علــى الوظائــف الخاضعــة لهــذه الالئحــة تحــت
 .1يعــد الموظــف المع ّيــن
ً
التجربــة لمــدة (ســنتين) ،فــإذا لــم تثبــت صالحيتــه خــال هــذه المــدة فيصــدر الوزيــر
قــراراً بإنهــاء خدمتــه ،ويــرد لــه مــا اســتقطع مــن عائــدات تقاعديــة وال تحســب لــه
العــاوات التــي حصــل عليهــا أثنــاء فتــرة التجربــة ،وال يخضــع لفتــرة حظــر عنــد رغبتــه
فــي التقــدم لشــغل وظيفــة غيــر مشــمولة بالالئحــة إذا توفــرت لديــه مؤهــات
شــغلها وذلــك حســب قواعــد وإجــراءات التوظيــف.
 .2تضــع الــوزارة باالتفــاق مــع وزارة الخدمــة المدنيــة شــروط وضوابــط إلقــرار عــدم
الصالحيــة خــال مــدة التجربــة ،وتنســق مــع الهيئــة فــي شــأن المعاييــر المهنيــة
الالزمــة لذلــك.

18

19

الباب الرابع

النصاب
التعليمي
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النصاب التعليمي

مادة (:)٩

الئحة الوظائف التعليمية

 .1يكون النصاب التعليمي وفق ًا لآلتي:
أ -للمعلم الممارس والمعلم ( )24حصة صفية.
ب -للمعلم المتقدم ( )22حصة صفية.
ج  -للمعلم الخبير ( )18حصة صفية.
د -لمعلم التربية الخاصة في رتبة معلم ممارس ( )18حصة صفية.
هـ -لمعلم التربية الخاصة في رتبة معلم متقدم ( )16حصة صفية.
و  -لمعلم التربية الخاصة في رتبة معلم خبير ( )14حصة صفية.
 .2يجــوز للــوزارة -وفق ـ ًا لمقتضيــات المصلحــة التعليميــة ووفق ـ ًا لشــروط وضوابــط
تضعهــا -تكليــف مــن يقــل نصابــه عــن الحصــص المقــررة فــي الفقــرة ( )1مــن هــذه
المــادة ،بإكمــال هــذا النصــاب فــي أقــرب مدرســة داخــل المدينــة التــي فيهــا مقــر
عملــه.
 .3يجــوز للــوزارة  -عنــد الحاجــة ووفقـ ًا لمقتضيــات المصلحــة التعليميــة  -أن تك ّلــف
مــن اســتوفى نصابــه مــن الحصــص المقــررة فــي الفقــرة ( )1مــن هــذه المــادة
بحصــص زائــدة بعــد موافقتــه ،ويصــرف لــه عــن ذلــك مكافــأة بنــاء علــى ضوابــط
تحــدد مقدارهــا وشــروط صرفهــا باالتفــاق بيــن الــوزارة ووزارة الخدمــة المدنيــة.
 .4يلتــزم شــاغلو الوظائــف التعليميــة بالمشــاركة فــي األنشــطة الالصفيــة،
كالتخطيــط والتصميــم والبنــاء والتقويــم للتعليــم والتعلــم وإدارة برامــج
وفعاليــات األنشــطة الالصفيــة ،والمشــاركة فــي عمليــات التطويــر المهنــي
لنفســه ولزمالئــه ،ومــا يكلــف بــه مــن أعمــال إداريــة وتنظيميــة داخــل المدرســة.
 .5تحــدد الــوزارة النصــاب التعليمــي لمــن يشــغل رتبــة مســاعد معلــم ،وذلــك بمــا
ال يتجــاوز ســاعات العمــل اليوميــة المقــررة للموظفيــن المشــمولين بنظــام
الخدمــة المدنيــة.
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الباب الخامس

الترقية

الترقية

مادة (:)١٠

الئحة الوظائف التعليمية

مادة (:)١٢
 .1مــع عــدم اإلخــال بأحــكام الترقيــة الــواردة فــي الفقــرات ( )5 ،4،3،1المتفرعــة مــن
الفقــرة (ب) مــن المــادة ( )48والفقــرات (أ،ب،ج،د) مــن المــادة ( )49مــن الالئحــة
التنفيذيــة للمــوارد البشــرية فــي الخدمــة المدنيــة ،يجــوز ترقيــة مــن يشــغل رتبــة
(معلــم ممــارس) أو (معلــم متقــدم) مــن الرتبــة التــي يشــغلها إلــى الرتبــة التــي
تليهــا مباشــرة بنفــس الرقــم الوظيفــي للرتبــة التــي كان يشــغلها ،بالشــروط
اآلتية:
أ -أن يكــون قــد أمضــى مــدة ال تقــل عــن (ســت) ســنوات فــي الرتبــة التــي
يشــغلها إذا كان حاصــ ً
ا علــى الشــهادة الجامعيــة ،و(خمــس) ســنوات إذا
ا علــى شــهادة الماجســتير ،و(أربــع) ســنوات إذا كان حاصـ ً
كان حاصـ ً
ا علــى
شــهادة الدكتــوراه ،وتخفــض كل مــدة مــن هــذه المــدد ســنة واحــدة فقــط
عنــد النظــر فــي ترقيتــه مــن رتبــة معلــم متقــدم إلــى رتبــة معلــم خبيــر.
ب -أن يكون حاص ً
ال على الرخصة المهنية الالزمة.

مــع مراعــاة مــا تضمنتــه المــادة ( )33مــن الالئحــة التنفيذيــة للمــوارد البشــرية فــي
الخدمــة المدنيــة يجــوز ترقيــة مــن يشــغل رتبــة (معلــم) إلــى رتبــة (معلــم ممــارس)
بالشــروط اآلتيــة:
 .1أن يكــون حاص ـ ً
ا علــى الشــهادة الجامعيــة -علــى األقــل -فــي أحــد التخصصــات
المناســبة لمجــال التعليــم.
 .2أن تكون هناك حاجة إلى تخصصه على رتبة معلم ممارس.
 .3أن يكــون قــد أمضــى مــدة ال تقــل عــن ســت ســنوات فــي رتبــة معلــم ،وتحتســب
المــدة التــي قضاهــا فــي مزاولــة مهنــة التعليــم علــى الئحــة الوظائــف التعليميــة
الســابقة قبــل نقلــه علــى الالئحــة لغــرض إكمــال هــذه المــدة لمــرة واحــدة فقــط.
 .4أن تتوافــر لديــه باقــي أحــكام الترقيــة وشــروطها المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة ()1
مــن المــادة ( )١٠مــن الالئحــة.

ج -أن يتحقــق فــي أدائــه الحــد األدنــى مــن النقــاط المخصصــة للتطويــر المهني
ونقــاط تقويــم الممارســات اإلبداعيــة ذات الصلــة الوثيقــة بطبيعــة عملــه،
ونقــاط أثــر التدريــس علــى تعلــم الطــاب وتحســين مســتواهم التحصيلــي.
د -أال يقــل تقويــم األداء الوظيفــي للســنوات الثــاث األخيــرة عــن تقديــر (جيــد
جــداً) أو مــا يعادلــه.
 .2تحتســب مــدة الخدمــة التــي أمضاهــا فــي ظــل الئحــة الوظائــف التعليميــة
الســابقة لهــذه الالئحــة ،لغــرض إكمــال المــدة الــواردة فــي الفقــرة (/1أ) مــن هــذه
المــادة ،أو مــا تبقــى منهــا ،بشــرط أن يمضــي فــي الرتبــة التــي تمــت ترقيتــه إليهــا
مــدة ال تقــل عــن ســنتين قبــل النظــر فــي ترقيتــه مــرة أخــرى.

مادة (:)١١

 .3تعــاد رتبــة الوظيفــة الشــاغرة فــي رتبــة معلــم متقــدم أو رتبــة معلــم خبيــر إلــى رتبــة
معلــم ممــارس بعــد انتقــال شــاغلها إلــى عمــل آخــر أو تقاعــده أو اســتقالته أو بعــد
شــغورها ألي ســبب آخــر.
يجــوز االســتثناء مــن حكــم الفقــرة (/1أ) مــن المــادة ( )١٠مــن الالئحــة لمــن يكــون أداؤه
متميــزاً فــي رتبــة معلــم ممــارس أو معلــم متقــدم ،والنظــر فــي ترقيتــه مــن رتبتــه إلــى
الرتبــة التــي تليهــا مباشــرة ،وذلــك وفقــ ًا لشــروط وضوابــط ومعاييــر محــددة يتــم
االتفــاق عليهــا بيــن الــوزارة ووزارة الخدمــة المدنيــة.
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الباب السادس

النقل

النقل

مادة (:)١٣

مادة (:)1٤

الئحة الوظائف التعليمية

مــع عــدم اإلخــال بأحــكام الالئحــة ،يجــوز -فــي كل الحــاالت -للوزيــر نقــل أحــد
المشــمولين بالالئحــة مــن وظيفتــه إلــى وظيفــة أخــرى غيــر مشــمولة بهــا ،ويجــوز
لــه -أيضـ ًاـ نقــل الموظــف الــذي يشــغل وظيفــة غيــر مشــمولة بأحــكام الالئحــة إلــى
وظيفــة مشــمولة بأحكامهــا بعــد موافقتــه ،ويتــم هــذا النقــل بعــد إعــادة تصنيفــه
وتحديــد المرتبــة والدرجــة المناســبة لــه وفق ـ ًا لمؤهالتــه العلميــة وخبراتــه العمليــة
مــن قبــل وزارة الخدمــة المدنيــة.
مــع عــدم اإلخــال باألحــكام الــواردة فــي نظــام تأديــب الموظفيــن وغيــره مــن
بعــد أي مــن المشــمولين بالالئحــة عــن مزاولــة مهنــة التعليــم فــي
األنظمــة ،يُ َ
الحــاالت اآلتيــة:

 .9عــدم النزاهــة فــي القيــام بمهمــات وظيفتــه ،أو اإلخــال بأمانــة التعليــم ،وعــدم
االلتــزام بميثاقهــا الــذي اعتمدتــه الــوزارة.

مادة (:)١٥

 .1يعامــل مــن يبعــد ألحــد األســباب الــواردة فــي الفقــرات (مــن  1إلــى  )6مــن المــادة
( )١٤مــن الالئحــة بتخييــره بيــن التقاعــد إذا كانــت خدمتــه تؤهلــه لذلــك أو النقــل
إلــى وظيفــة إداريــة مناســبة فــي جهــة أخــرى غيــر الــوزارة.

 .1اإلســاءة إلــى الديــن اإلســامي أو إلــى الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم أو إلــى أحــد
الصحابــة رضــي اهلل عنهم.

 .2يعامــل مــن يبعــد ألحــد األســباب الــواردة فــي الفقــرات (مــن  7إلــى  )9مــن المــادة
( )١٤مــن الالئحــة ،وفق ـ ًا للترتيبــات اآلتيــة:

 .2تبنــي اتجاهــات فكريــة منحرفــة أثنــاء أداء واجبــه التعليمــي بمــا يؤثــر ســلب ًا علــى
الطــاب.

أ .ينقــل مــن وظيفتــه إلــى وظيفــة غيــر تعليميــة تتوفــر لديــه شــروط شــغلها
بعــد تصنيفــه وظيفيــ ًا وفقــ ًا للقواعــد التــي يتــم بهــا تصنيــف الموظــف
وذلــك فــي جهتــه أو إلــى جهــة أخــرى.

 .3مــن يــرد بــه توجيــه مــن رئاســة أمــن الدولــة فــي القضايــا األمنيــة أو الفكريــة
المتطرفــة ،علــى أن يكــون اإلبعــاد فــي هــذه الحالــة فوريــ ًا ودون حاجــة لعرضــه
علــى لجنــة أو جهــة أخــرى.

ب .فــي حالــة تعــذر النقــل إلــى وظيفــة غيــر تعليميــة ذات مرتبــة مناســبة وفق ـ ًا
لتصنيفــه ســواء فــي جهتــه أو جهــة أخــرى فيعامــل علــى النحــو اآلتــي:

 .4ممارســة أعمــال منافيــة لتعاليــم الديــن اإلســامي مــن شــأنها اإلخــال بعدالتــه،
كالســحر أو الشــعوذة.

 .1يحــال علــى التقاعــد بعــد موافقتــه إذا كان مجمــوع خدماتــه يتيــح لــه
الحصــول علــى معــاش تقاعــدي وفق ـ ًا للمــادة ( )18مــن نظــام التقاعــد
المدنــي.

 .5حيــازة المخــدرات أو المســكرات أو المــواد المحظــورة التــي تؤثر ســلب ًا على ســامة
العقــل والبــدن ،أو تعاطيهــا ،أو ترويجهــا.
 .6ســوء الســلوك األخالقــي باإليــذاء الجســدي أو التحــرش الجنســي أو الشــذوذ
الجنســي داخــل العمــل أو خارجــه ،أو اســتغالل الوظيفــة إلقامــة عالقــات غيــر
شــرعية.
 .7الغيــاب مــن غيــر عــذر مشــروع مــدة عشــرة أيــام متصلــة أو (عشــرين) يومـ ًا متفرقــة
خــال العــام الدراســي الواحــد ،أو تجــاوز عــدد ســاعات تأخــره ( )75ســاعة مــن غيــر
عــذر مشــروع خــال العــام الدراســي الواحــد.
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.8ثبــوت اإلصابــة بمــرض (نفســي أو عقلــي) ،بنــاء علــى تقريــر وفقـ ًا لالئحــة التنفيذيــة
للمــوارد البشــرية فــي الخدمــة المدنيــة يقــرر عــدم صالحيتــه للعمــل فــي مجــال
التعليــم ،أو عنــد امتناعــه عــن مراجعــة الجهــة الطبيــة المختصــة للتقريــر فــي حالتــه
الصحيــة بعــد مــرور شــهر مــن تاريــخ تبليغــه خطيـ ًا بذلــك.

 .2أو ينقــل لوظيفــة ذات مرتبــة اقــل فــي الجهــة التابــع لهــا أو جهــة أخــرى
بنــاء علــى طلبهــا ويوضــع فــي الدرجــة التــي تســاوي راتــب الدرجــة
المســتحقة لــه فــي المرتبــة المناســبة وفــق مــا تــم مــن تقييــم لخبراتــه.
.3فــي حالــة عــدم توفــر وظيفــة مناســبة يمكــن النقــل إليهــا أو عــدم
رغبــة المنقــول فــي النقــل لمرتبــة أقــل مــن المرتبــة المناســبة فيكلــف
بعمــل غيــر تعليمــي فــي المــدارس أو إدارات أو مكاتــب التعليــم لمــدة
أقصاهــا (ســتة) أشــهر يتقاضــى خاللهــا راتبــه حســب الرتبــة المثبــت عليــه
ليتمكــن مــن يــراد نقلــه مــن البحــث عــن وظيفــة غيــر تعليميــة مالئمــة
لــه فــي أي جهــة حكوميــة وفــي حــال عــدم تمكنــه مــن ذلــك خــال تلــك
الفتــرة يطــوى قيــده بنهايتهــا ويعتبــر فــي حكــم المســتقيل.
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مادة (:)1٦

إذا لــم يرغــب المشــمول بحكــم الفقــرة ( )1مــن المــادة ( )١٥مــن الالئحــة فــي اإلحالــة
إلــى التقاعــد أو كانــت خدمتــه الوظيفيــة ال تؤهلــه للتقاعــد ،فينقــل إلــى وظيفــة
إداريــة مناســبة فــي أي جهــة أخــرى غيــر الــوزارة بعــد دراســة وضعــه مــن قبــل لجنــة
دائمــة تشــكل لهــذا الغــرض فــي الــوزارة تضــم ممثليــن مــن وزارات (الماليــة ،الخدمــة
المدنيــة ،التعليــم) ومــن رئاســة أمــن الدولــة ،ال تقــل مراتبهــم عــن المرتبــة الثانيــة
عشــرة أو مــا يعادلهــا ،وتكــون مهمــة اللجنــة مــا يلــي:
 .1وضــع آليــة لكيفيــة توزيــع المشــمولين بالالئحــة المبعديــن عــن مزاولــة مهنــة
التعليــم علــى الجهــات الحكوميــة فــي ضــوء البيانــات التفصيليــة التــي ترفعهــا
الــوزارة إلــى اللجنــة بعــد اســتكمالها إلجــراءات تصنيفهــم وتحويــر وظائفهــم
التعليميــة إلــى وظائــف إداريــة مــع وزارة الخدمــة المدنيــة.
 .2إعــداد بيــان يتضمــن توزيــع المبعديــن علــى الجهــات الحكوميــة خــارج الــوزارة ،فــي
ضــوء مــا تــم وفقـ ًا للفقــرة ( )1مــن هــذه المــادة.
 .3الرفــع للوزيــر ببيــان تفصيلــي يتضمــن أســماء المبعديــن عــن مزاولــة مهنــة
التعليــم ،وبياناتهــم الوظيفيــة ،والوظائــف والمراتــب والدرجــات الجديــدة التــي
يســتحقونها ،بعــد إعــادة التصنيــف والتحويــر ،والجهــة المقتــرح النقــل إليهــا
لرفعــه إلــى المقــام الســامي بطلــب الموافقــة واالعتمــاد ،وبعــد صــدور الموافقــة
يتــم إخــاء طــرف الموظــف المبعــد مــن الــوزارة وإصــدار القــرار التنفيــذي مــن الجهــة
المنقــول إليهــا.

مادة (:)1٧

32

مــا عــدا حالــة اإلبعــاد بســبب المــرض ،ال يجــوز إعــادة مــن يُبعــد مــن ممارســة الوظائــف
التعليميــة إلــى وظيفــة مشــمولة بالالئحــة مــرة أخــرى ،أو تولــي مهمــات قياديــة
تعليميــة.

33

الباب السابع

التكليف

التكليف

مادة (:)١٨

مادة (:)١٩

الئحة الوظائف التعليمية

ج -يُختــار المشــرف التربــوي مــن أحــد شــاغلي رتبــة معلــم متقــدم أو معلــم
خبيــر ،بشــرط أن يكــون قــد أمضــى علــى رتبــة معلــم متقــدم مــدة ال تقــل
عــن ثــاث ســنوات.

ال يجــوز تكليــف مــن يشــغل إحــدى الوظائــف المشــمولة بالالئحــة بأعمــال غيــر
األعمــال المنصــوص عليهــا فيهــا ،وعنــد الحاجــة ،يجــوز للوزيــر  -أو مــن يفوضــه -
تكليــف مــن هــو مشــمول بالالئحــة بأعمــال بعــض الوظائــف اإلداريــة التــي تتطلــب
خبــرات تعليميــة ،علــى أال تقــل رتبــة مــن يكلــف بهــا عــن رتبــة (معلــم متقــدم) ،ويتــم
االتفــاق علــى هــذه الوظائــف وشــروط التكليف بهــا ومدته ،بيــن الــوزارة ووزارة الخدمة
المدنيــة.
 .1يُختــار قائــد المدرســة ووكيلهــا ،ويكلفــان بعملهمــا ،ممــن يشــغلون رتبــة معلــم
ممــارس فأعلــى ،ويُختــار المشــرف التربــوي والخبيــر التربــوي ،ويكلفــان بعملهمــا،
ممــن يشــغلون رتبــة معلــم متقــدم أو معلــم خبيــر؛ وذلــك وفق ـ ًا للشــروط اآلتيــة:

د -يُختــار الخبيــر التربــوي مــن أحــد المكلفيــن بعمــل مشــرف تربــوي أو ممــن
يشــغل رتبــة معلــم خبيــر ،بشــرط أن يكــون قــد أمضــى علــى أي منهــا مــدة
ثــاث ســنوات علــى األقــل.

مادة (:)٢٠

أ -أن يحقق المعايير المهنية والشروط الالزمة.
ب -أن يحقق الحد األدنى من نقاط التطوير المهني.
ج -أال يقل تقويم األداء الوظيفي المعد عنه للسنتين السابقتين عن تقدير
(جيـد جداً) أو ما يعادله.
د -أن يجتـاز االختبـارات والتقويمـات المختلفـة التـي تضعهـا الـوزارة لهـذا
الغرض.
ويجــوز للــوزارة -عنــد الضــرورة التــي تقتضيهــا المصلحــة التعليميــة -االســتثناء مــن
الشــرطين (أ) ،و(ب) مــن هــذه الفقــرة فــي حالــة عــدم توافــر مــن ينطبقــان عليــه.

يجــوز تكليــف مــن يشــغل رتبــة (معلــم خبيــر) أو المكلــف بعمــل (مشــرف تربــوي)
بالقيــام بأعمــال وظيفــة مديــر عــام التعليــم ،أو مديــر التعليــم ،أو مســاعد مديــر
التعليــم ،أو مديــر مكتــب التعليــم فــي إحــدى المناطــق أو المحافظــات؛ بالشــروط
اآلتيــة:

 .2ال تزيــد مــدة التكليــف عــن أربــع ســنوات ،ويجــوز تمديدهــا لمــدة أو مــدد مماثلــة
بحســب مــا تقتضيــه المصلحــة التعليميــة.

 .1أن يكــون قــد مــارس مهمــات (مشــرف تربــوي) أو (قائــد مدرســة) أو (وكيــل مدرســة)
أو شــغل رتبــة (معلــم متقــدم) ،مــدة ال تقــل عــن ســنتين.

 .3يُختار ويك ّلف على الوظائف الواردة في الفقرة ( )1من هذه المادة وفقا لآلتي:

 .2أال يقــل تقويــم األداء الوظيفــي المعــد عنــه للســنتين الســابقتين عــن تقديــر
(جيــد جــداً) أو مــا يعادلــه.

أ -يُختــار قائــد المدرســة مــن أحــد المكلفيــن بعمــل وكيــل مدرســة ،بشــرط
أن يكــون قــد مضــى علــى تكليفــه بهــذا العمــل مــدة ثــاث ســنوات علــى
األقــل ،ويجــوز للوزيــر االســتثناء مــن ذلــك.
ب -يُختــار وكيــل المدرســة مــن أحــد شــاغلي رتبــة معلــم ممــارس أو متقــدم أو
خبيــر ،بشــرط أن يكــون قــد أمضــى علــى رتبــة معلــم ممــارس مــدة ال تقــل
عــن أربــع ســنوات.
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مادة (:)٢١

اســتثناء -التكليــف بمهمــات (قائــد المدرســة ،وكيــلبعــد نفــاذ الالئحــة ،يجــوز
ً
المدرســة ،والمشــرف التربــوي ،والخبيــر التربــوي) مــن قــادة المــدارس أو وكالئهــا أو
المشــرفين التربوييــن القائميــن علــى رأس العمــل قبــل نفــاذ الالئحــة أو غيرهــم مــن
المعلميــن الذيــن تــم نقلهــم إلــى رتبــة معلــم ممــارس ،بشــرط أن تتحقــق فيهــم
المعاييــر المهنيــة الالزمــة خــال مــدة التكليــف وذلــك إلــى أن تتوافــر لــدى الــوزارة
الكــوادر المؤهلــة وفق ـ ًا ألحــكام الالئحــة وذلــك خــال مــدة أقصاهــا خمــس ســنوات
مــن تاريــخ نفاذهــا ،ومــن لــم يحقــق تلــك المتطلبــات يعــود لممارســة أعمــال
الوظيفــة المثبــت عليهــا فعــ ً
ا.

 .3أن يحقق المعايير المهنية والشروط الالزمة.
 .4أال تزيــد مــدة التكليــف علــى أربــع ســنوات ،ويجــوز تمديدهــا لمــدة أو مــدد ال تزيــد
علــى أربــع ســنوات أخــرى بحــد أقصــى.
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مادة (:)22

مادة (:)23

38

يجــوز تكليــف المؤهليــن مــن شــاغلي الوظائــف التعليميــة ،للقيــام بمهمــات
الصحــة المدرســية أو أميــن مصــادر التعلــم أو المرشــد الطالبــي أو رائــد النشــاط،
وذلــك وفقــ ًا للشــروط والضوابــط والمــدد التــي تضعهــا الــوزارة باالتفــاق مــع وزارة
الخدمــة المدنيــة.
يجوز إنهاء التكليف قبل انتهاء مدته إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
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الباب الثامن

الرواتب والعالوات
والبدالت
والمكافآت

الرواتب والعالوات والبدالت والمكافآت

مادة (:)24

 .1يمنــح الموظــف المشــمول بالالئحــة العــاوة الســنوية وفق ســلم الرواتب الملحق
بهــا ،ووفــق الترتيــب المقرر للموظفين المشــمولين بنظــام الخدمة المدنية.
 .2مــن يصــل مــن المشــمولين بالالئحــة إلــى آخــر درجــة فــي رتبــة معلــم خبيــر ،وهــو
يحمــل مؤه ـ ً
ا ال يقــل عــن شــهادة الماجســتير فــي إحــدى التخصصــات المناســبة
لمجــال التعليــم العــام؛ يســتمر فــي منحــه زيــادة ســنوية بمقــدار آخــر عــاوة
تقاضاهــا علــى تلــك الرتبــة ،إذا توافــرت شــروط منحهــا لديــه ،وتمنــح هــذه الزيــادة
وقــت اســتحقاق العــاوة الســنوية .وتعــد مكافــأة ال يترتــب عليهــا تغييــر فــي ســلم
الرواتــب وال تحتســب لغــرض التقاعــد ،علــى أال تمنــح هــذه الزيــادة أكثــر مــن ثــاث
مــرات بحــد أقصــى.

مادة (:)25

يُنقــل الموظــف المشــمول بالالئحــة مــن المســتوى الــذي يشــغله إلــى المســتوى
الــذي يليــه مباشــرة فــي الرتبــة نفســها بالشــرطين اآلتييــن:
 .1أن يحصــل علــى جميــع العــاوات الســنوية في المســتوى المثبت عليــه ،ويمضي
فــي الدرجــة األخيــرة منــه مــدة ال تقــل عــن ســنة ،ويســتبعد مــن هــذه المــدة مــدة
الغيــاب التــي ال يصــرف راتــب عنهــا.
 .2أال يقــل تقويــم األداء الوظيفــي المعــد عنــه للســنتين الســابقتين عــن تقديــر
(جيــد جــداً) أو مــا يعادلــه.

مادة (:)2٦

مادة (:)2٧

مادة (:)2٨

مادة (:)2٩

يمنــح الموظــف المشــمول بالالئحــة عنــد ترقيتــه راتــب أول درجــة فــي مســتوى الرتبــة
التــي يرقــى إليهــا ،فــإن كان راتبــه عنــد الترقيــة يســاوي راتــب هــذه الدرجــة أو يزيــد
عليــه فيمنــح راتــب أول درجــة تتجــاوز راتبــه ،علــى أال تقــل الزيــادة التــي يحصــل عليهــا
المرقــى فــي راتبــه عــن مقــدار العــاوة الســنوية المحــددة للرتبــة التــي كان يشــغلها
قبــل الترقيــة علــى الرتبــة األعلــى.
يصــرف لقائــد المدرســة مكافــأة مقدارهــا ( )800ريال شــهر ًيّا ،ويصرف لوكيل المدرســة
مكافــأة مقدارهــا ( )500ريــال شــهر ًيّا ،ويصــرف للمشــرف التربــوي مكافــأة مقدارهــا ()500
ريــال شــهر ًيّا ،وذلــك خــال مــدة التكليــف.
تصــرف لشــاغلي رتــب الوظائــف التعليميــة المشــمولة بالالئحة عند انتهــاء الخدمة
مكافــأة عــن كل ســنة كاملــة مــن ســنوات الخدمــة التــي قضيــت علــى إحــدى تلــك
الوظائــف ،بمــا فــي ذلــك المــدة الســابقة لنفــاذ الالئحــة ،وفقـ ًا لآلتــي:
عدد سنوات
الخدمة
 10سنوات وأقل
من  16سنة

رتبة الوظيفة التعليمية
معلم /مساعد معلم

معلم ممارس

معلم متقدم

معلم
خبير

 800ريال

 900ريال

 1000ريال

 1100ريال

يحــرم الموظــف المشــمول بالالئحــة مــن العــاوة الســنوية الــواردة فــي الفقــرة ()1
مــن المــادة ( )٢٤مــن الالئحــة فــي الحــاالت اآلتيــة:

 16سنة وأقل
من  21سنة

 1100ريال

 1200ريال

 1300ريال

 1500ريال

ـرض) فمــا دون أو مــا يعادلــه فــي
 .1إذا حصــل علــى تقويــم أداء وظيفــي بتقدير(مـ ٍ
الســنة الســابقة الســتحقاقه العــاوة الســنوية.

 21سنة وأقل
من  26سنة

 1500ريال

 1600ريال

 1700ريال

 2000ريال

26سنة وأقل
من  31سنة

 2000ريال

 .2إذا لــم يحصــل علــى الرخصــة المهنيــة أو لــم يجددهــا خــال الفتــرة المحــددة وفقـ ًا
للقواعــد والترتيبــات المنظمــة للرخــص المهنيــة لــدى الهيئــة.
مــددا تزيــد علــى (خمســة
 .3إذا تغيــب عــن عملــه بــدون عــذر تقبلــه الجهــة ،مــدة أو
ً
عشــر ) يومــ ًا خــال الســنة الســابقة الســتحقاقه العــاوة الســنوية.
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 31سنة
فأكثر

 3000ريال

 2100ريال

 3100ريال

 2200ريال

 3200ريال

 2500ريال

 3500ريال
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وتصرف هذه المكافأة وفق ًا للشروط والضوابط اآلتية:
 .1أن يكــون الموظــف المشــمول بالالئحــة قــد أمضــى مــدة ال تقــل عــن عشــر
ســنوات علــى وظيفــة أو أكثــر مــن الوظائــف التعليميــة المحــددة بالالئحــة لصــرف
المكافــأة.

مادة (:)30

فيمــا عــدا مــا نُــص عليــه فــي الالئحــة ،تصــرف البــدالت والمكافــآت وغيرهــا مــن
الحقــوق والمزايــا الماليــة المقــررة بنظــام الخدمــة المدنيــة ولوائحــه التنفيذيــة؛ علــى
أســاس معادلــة الرتــب التعليميــة الــواردة فــي الالئحــة بالمراتــب المقــررة بســلم
رواتــب الموظفيــن العــام الملحــق بنظــام الخدمــة المدنيــة ،وفقــ ًا للترتيــب اآلتــي:

 .2أن تكون نهاية خدمة الموظف المشمول بالالئحة بعد نفاذ الالئحة.
 .3تعــد خدمــة مــن يعــود للعمــل وفق ـ ًا لالئحــة بعــد انفكاكــه عنهــا أو عــن الالئحــة
التعليميــة الســابقة لهــا خدمــة مســتجدة ألغــراض مكافــأة نهايــة الخدمــة إذا
صرفــت المكافــأة المســتحقة عــن الخدمــة الســابقة.
 .4مــن ينقــل إلــى وظيفــة غيــر خاضعــة لالئحــة تحتســب مكافأتــه عــن مــدة خدمتــه
فــي الوظائــف التعليميــة علــى أال تصــرف لــه المكافــأة إال عنــد انتهــاء خدمتــه فــي
الوظائــف العامــة.

المرتبة المقابلة
في سلم رواتب
الموظفين العام

الرتبة

المستوى

األولى

5

معلم/مساعد معلم

األول

الثانية

6

معلم/مساعد معلم

الثاني

الشرائح

 .5تحتســب فتــرات الدراســة والتدريــب ألغــراض المكافــأة مــا دامــت وقعــت أثنــاء
الخدمــة الخاضعــة لالئحــة.
 .6اســتثناء مــن الفقــرة ( )1مــن هــذه المــادة ،تصــرف المكافــأة -بصــرف النظــر عــن
مــدة الخدمــة -إذا انتهــت الخدمــة بســبب الوفــاة أو العجــز الصحــي.
.7ال يســتحق المكافــأة مــن يكــون ســبب انتهــاء خدمتــه فصلــه للمصلحــة العامــة
أو ألســباب تأديبيــة ،وفيمــا عــدا ذلــك تعالــج الحــاالت التــي تنتهــي فيهــا الخدمــة
ألســباب غيــر طبيعيــة وفــق قواعــد يتــم االتفــاق عليهــا بيــن الــوزارة ووزارة الخدمــة
المدنيــة.

الثالثة

7

معلم/مساعد معلم
معلم ممارس

الثالث/الرابع
األول

الرابعة

8

معلم/مساعد معلم
معلم ممارس
معلم متقدم

الخامس/السادس
الثاني
األول

الخامسة

9

معلم ممارس
معلم متقدم

الثالث والرابع
الثاني

السادسة

10

معلم ممارس
معلم متقدم
معلم خبير

الخامس
الثالث
األول

السابعة

11

معلم متقدم
معلم خبير

الرابع
الثاني

الثامنة

12

معلم خبير

الثالث

.8ال يســتحق الموظــف المشــمول بالالئحــة أي مكافــأة نهايــة خدمــة أخــرى غيــر
المقــررة فــي الالئحــة.
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الباب التاسع

انتهاء الخدمة

انتهاء الخدمة

مادة (:)31

الئحة الوظائف التعليمية

 .1مــع مراعــاة أحــكام انتهــاء الخدمــة فــي نظــام الخدمــة المدنيــة ،إذا تقــدم
الموظــف المشــمول بالالئحــة بطلــب االســتقالة أو اإلحالــة إلــى التقاعــد قبــل
بلــوغ الســن النظاميــة للتقاعــد ،وكان التاريــخ الــذي حــدده فــي طلبــه يقــع أثنــاء
العــام الدراســي ،فيجــوز للوزيــر تأجيــل الموافقــة علــى طلبــه إلــى بدايــة العطلــة
الصيفيــة لذلــك العــام بحــ ٍد أقصــى.
 .2إذا بلــغ الموظــف المشــمول بالالئحــة الســن النظاميــة لإلحالــة إلــى التقاعــد
أثنــاء العــام الدراســي واقتضــت مصلحــة العمــل تمديــد خدمتــه جــاز للوزيــر تمديــد
خدمتــه بمــا ال يتجــاوز بدايــة العطلــة الصيفيــة لذلــك العــام ،فــإن كانــت هنــاك
حاجــة ملحــة تدعــو إلــى اســتمراره بعــد ذلــك فللوزيــر الرفــع للمقــام الســامي
بطلــب تمديــد خدمــة الموظــف ً
وفقــا للقواعــد واإلجــراءات المنظمــة لذلــك.
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الباب العاشر

أحكام عامة

أحكام عامة

مادة (:)32

الئحة الوظائف التعليمية

 .1تنفيذاً ألحكام الالئحة تتولى الوزارة اآلتي:

.2

يوضــع المنقــول وفقــ ًا للفقــرة ( )1مــن هــذه المــادة فــي الدرجــة التــي يســاوي
راتبهــا راتبــه الســابق وقــت النقــل ،فــإذا لــم توجــد درجــة مســاوية فيعطــى راتــب
أقــرب درجــة تزيــد علــى راتبــه الســابق علــى هــذه الرتبــة ،فــإذا كان راتبــه يزيــد علــى
راتــب آخــر درجــة فــي الرتبــة المســتحقة فيوضــع علــى هــذه الدرجــة.

.3

مــن كان يشــغل المســتوى الســادس وتــم نقلــه علــى الالئحــة وكان يصــرف لــه
مكافــأة تعــادل عالوتــه فــي ذلــك المســتوى لوصولــه إلــى الدرجــة األخيــرة منــه،
فيســتمر فــي صــرف فــرق هــذه المكافــأة علــى أن تتناقــص بعــد ذلــك بقــدر مــا
يحصــل عليــه مــن زيــادة فــي راتبــه.

أ -تطبيق المعايير المهنية.
ب -االلتــزام بنتائــج االختبــارات الخاصــة بالكفايــة المهنيــة للمعلمين ،والرخص
المهنيــة الصــادرة بذلــك مــن الهيئة.
ج -تحديــد عناصــر التطويــر المهنــي وتقويــم األداء المهنــي والممارســات
المهنيــة اإلبداعيــة لشــاغلي الوظائــف التعليميــة ،وتحديــد أســلوب
قياســها وتحقيقهــا وإجراءاتهــا وضوابطهــا.
د -وضع الضوابط المنظمة لتخفيض النصاب التعليمي أو اإلعفاء منه.

مادة (:)34

هـــ -وضــع اآلليــات الالزمــة لتوثيــق الممارســة المهنيــة اإلبداعيــة لشــاغلي
الوظائــف التعليميــة.
و -إعــداد نمــاذج تقويــم األداء الوظيفــي لشــاغلي الوظائــف التعليميــة،
واعتمادهــا مــن وزارة الخدمــة المدنيــة.
ز -إصــدار مدونــة قواعــد الســلوك الوظيفــي ،وأخالقيــات الوظيفــة لشــاغلي
الوظائــف التعليميــة ،باالتفــاق مــع الجهــات المختصــة.
 .2تقــوم الــوزارة باالتفــاق مــع الهيئــة ،ووزارة الخدمــة المدنيــة -كل بحســب
اختصاصــه -لتنفيــذ كل مالــه عالقــة بمهماتهمــا واختصاصاتهمــا ممــا ورد فــي
الفقــرة ( )1مــن هــذه المــادة.

مادة (:)33
 .1ينقــل شــاغلو الوظائــف التعليميــة الخاضعــون لالئحــة الصــادرة بقــرار مجلــس
الخدمــة المدنيــة رقــم ( )590وتاريــخ 1401/11/10هـــ القائمــون علــى رأس العمــل حيــن
نفــاذ الالئحــة إلــى ســلم الرواتــب الملحــق بهــا باالتفــاق بيــن الــوزارة ووزارتــي
الماليــة والخدمــة المدنيــة ،وفقــ ًا لألســس اآلتيــة:
أ -مــن يشــغل المســتويات األول والثانــي والثالــث ينقــل إلــى رتبــة (معلــم/
مســاعد معلم).
ب -مــن يشــغل المســتويات الرابــع والخامــس والســادس ينقــل إلــى رتبــة
(معلــم ممــارس).
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مادة (:)35

يجــب علــى مــن يُنقــل وفقـ ًا للمــادة ( )٣٣من الالئحة إلى أي من الرتب المخصصة
لمزاولــة مهنــة التعليــم ،الحصــول علــى الرخصــة المهنيــة المطلوبــة لتلــك الرتبة
وســائر االشــتراطات الــواردة فــي الالئحــة ،وذلــك خــال مــدة ال تتجــاوز أربــع ســنوات
بحــد أقصــى مــن تاريــخ نقلــه ،فــإذا لــم يحققهــا خــال هــذه المــدة فيوقــف منحــه
العــاوة الســنوية المقــررة لهــذه الرتبــة عنــد الدرجــة التــي وصــل إليهــا بنهايــة هــذه
المــدة ،أو عنــد وصولــه إلــى الدرجــة األخيــرة فــي الرتبــة التــي يُنقــل إليهــا ،أيهمــا
أقــرب.
 .1مــن كان يشــغل المســتوى األول علــى الئحــة الوظائــف التعليميــة الســابقة قبــل
نقلــه إلــى الالئحــة ،ووصــل إلــى الدرجــة األخيــرة مــن المســتوى الرابــع مــن رتبــة
(معلم/مســاعد معلــم)؛ فيجــب أن يمضــي مــدة ال تقــل عــن (خمــس ســنوات)
قبــل نقلــه إلــى المســتوى الخامــس مــن هــذه الرتبــة ،وإذا نقــل إلــى هذا المســتوى
فيشــترط لنقلــه منــه إلــى المســتوى الســادس أن يمضــي مــدة ال تقــل عــن (أربــع
ســنوات) فــي الدرجــة األخيــرة منــه ،ويجــب فــي كل األحــوال أال يقــل تقويــم األداء
الوظيفــي المعــد عنــه فــي الســنتين األخيرتيــن الســابقة علــى نقلــه عــن تقديــر
(جيــد جــدا) أو مــا يعادلــه.
 .2مــن كان يشــغل المســتوى الثانــي علــى الئحــة الوظائــف التعليميــة الســابقة
قبــل نقلــه إلــى الالئحــة ،ثــم وصــل إلــى الدرجــة األخيــرة مــن المســتوى الخامــس
مــن رتبــة (معلم/مســاعد معلــم)؛ فيشــترط أن يمضــي فــي هــذه الدرجــة مــدة ال
تقــل عــن (أربــع ســنوات) قبــل نقلــه إلــى المســتوى الســادس مــن هــذه الرتبــة ،وأال
يقــل تقويــم األداء الوظيفــي المعــد عنــه فــي الســنتين األخيرتيــن الســابقتين
علــى نقلــه عــن تقديــر (جيــد جــدا) أو مــا يعادلــه.
 .3تخفــض المــدد المطلــوب إمضاؤهــا قبــل النقــل وفق ـ ًا للفقرتيــن ( )2، 1مــن هــذه
المــادة إلــى النصــف لمــن كان يحمــل مؤهـ ً
ا ال يقــل عــن الشــهادة الجامعيــة فــي
إحــدى التخصصــات المناســبة لمجــال عملــه.
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الئحة الوظائف التعليمية

تطبــق أحــكام الالئحــة وســلم الرواتــب الملحــق بهــا ،علــى شــاغلي رتــب الوظائــف
التعليميــة.
يســري علــى المشــمولين بالالئحــة فيمــا لــم يــرد فــي شــأنه نــص فيهــا وبمــا ال
يتعــارض مــع طبيعتهــا؛ نظــام الخدمــة المدنيــة ولوائحــه التنفيذيــة والقــرارات
واألوامــر ذات الصلــة بهــا.

تحــل الالئحــة محــل الئحــة الوظائــف التعليميــة الصــادرة بقــرار مجلــس الخدمــة
المدنيــة رقــم ( )590وتاريــخ 1401/11/10هـــ ،وتلغــي جميــع مــا يتعــارض معهــا مــن أحــكام.
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