
  
  

  الئحة الوظائف التعليمية
  

  : المادة األولى 
  (*)نطاق تطبيق الالئحة 

تطبـــق أحكـــام هـــذه الالئحـــة علـــى مـــن يعمـــل بـــصورة فعليـــة فـــي الوظـــائف التعليميـــة ويكـــون شـــاغالً 
  :إلحدى وظائفها في المراحل التالية
  .مرحلة الحضانة والروضة والتمهيدي

  .المرحلة االبتدائية) أ(
  .سطةالمرحلة المتو ) ب(
  .المرحلة الثانوية) ج(

  :وتشمل الوظائف التعليمية التالية
  .المدرس أو المدرسة) أ(
  .المدير أو المديرة) ب(
  .الوكيل أو الوكيلة) ج(
 .الموجه التربوي أو الموجهة التربوية) د(

  
  ــــــــــــــــــــــــــــ

هـــ ونــص علــى مــا ١٤١٣-٥-٢٧ وتــاريخ ٢٤٨-٢صــدر قــرار مجلــس الخدمــة المدنيــة رقــم (*) 
  :يلي
 ضم وظيفة محضر مختبر مركزي إلى الوظائف المشمولة بالئحة الوظائف التعليمية وأن يعـين - ١

  .خريجو برنامج التأهيل لمحضري المختبرات المدرسية على المستوى األول
 يفوض الديوان مع الجهة المختصة صالحية تعديل مسميات الوظائف المشمولة بالالئحـة أو - ٢

  .ضافة مسميات جديدة حسبما تقتضيه حاجة العملإ



ــة رقــم - ــاريخ ٥٦٥-١ ثــم صــدر بعــد ذلــك قــرار مجلــس الخدمــة المدني هـــ ١٤١٩ -٧-١٤ وت
هــــ المـــشار إليـــه أعـــاله ١٤٢٣-٥-٢٧ وتـــاريخ ٢٤٨-٢بتعـــديل البنـــد األول مـــن القـــرار رقـــم 

ــــالقرار ــــوارد تفــــصيالً ب ــــا.. وذلــــك علــــى النحــــو ال مج محــــضري حيــــث يمكــــن تعيــــين خريجــــي برن
المختبــرات المدرســية علــى المــستوى األول مــن ســلم رواتــب الوظــائف التعليميــة ويجــوز تعييــنهم 

كما يتم تصنيف مـن يـشغل أيـاً .. على المستوى الثاني إذا كانت مدة البرنامج المشار إليه سنتين
  .على المستوى األول وبالدرجة التي تناسب راتبه قبل التصنيف) ٥-٤(من المرتبتين 

علــى المـــستوى الثــاني وبالدرجــة التــي يتــساوى راتبهـــا ) ٧-٦( ويعــين أي مــن شــاغلي المــرتبتين -
  .الصافي ويزيد مع بدل النقل عن صافي راتبه النقل قبل التصنيف

هــ ١٤١٤ -٩-٦ وتـاريخ ٤٠٧٩٢ كما صدر بناء على ذلك تعميم وزارة الخدمـة المدنيـة رقـم -
هــــ بـــشأن تحديـــد مـــستوى ١٤١٣-٥-٢٧وتـــاريخ  ٢٤٨ -٢التنفيـــذي لقـــرار المجلـــس رقـــم  

بالدرجــة األولــى ) برنــامج تأهيــل محــضري المختبــرات(التعيــين والدرجــة لمــن حــصلوا علــى دبلــوم 
ــن المــستوى األول وبالنــسبة للقــائمين علــى رأس العمــل فعلــى الدرجــة التــي تتــساوى مــع راتبــه  مك

 .وإذا لم ُتوجد فُيعطى األعلى منه
  

  :يمية على مدرسي اللغات بالجامعاتتطبيق الالئحة التعل
هـــــ المبلــــغ ١٤٢٦-١١-٨ وتــــاريخ ١١١٣ -١ صــــدر قــــرار مجلــــس الخدمــــة المدنيــــة رقــــم -

هــ ونـص علـى ١٤٢٧-٤-٢٣ب وتـاريخ -١٨٢٤٧بخطاب ديوان رئاسـة مجلـس الـوزراء رقـم 
ا علــى مدرســي اللغــات فــي تطبيــق أحكــام هــذه الالئحــة وتعــديالتها وســلم الرواتــب الملحــق بهــ(

 ).الجامعات، كما تضمن القرار عدم تأييد تطبيق الالئحة على مساعدي الباحثين بالجامعات
  

  : المادة الثانية 
   :المؤهالت والمستوى

  :تحدد المؤهالت المطلوب توفرها لشغل الوظائف تبعاً للمستويات التالية
  :المستوى األول

  .ؤهالت المستوى الثاني من هذه الالئحة يوضع فيه من ال تتوفر لديه م١-٢
  :المستوى الثاني

  : يوضع فيه من تتوفر لديه أحد المؤهالت التالية١-٢
  .دبلوم تخصص في حقل التعليم لمدة ثالث سنوات بعد الكفاءة المتوسطة) أ(



  .دبلوم مركز الدراسات التكميلية) ب(
  .الشهادة الثانوية العامة للتعليم الخاص) ج(

  :الثالثالمستوى 
  : يوضع فيه من تتوفر لديه أحد المؤهالت التالية٣-٢
  .شهادة إتمام الدراسة في الكلية المتوسطة أو ما يعادلها) أ(
  .دبلوم تخصص في حقل التعليم لمدة ال تقل عن سنتين بعد الثانوية العامة) ب(

  :المستوى الرابع
  : يوضع فيه من تتوفر لديه أحد المؤهالت التالية٤-٢
  .شهادة جامعية غير تربوية) أ(
شـــهادة إتمـــام الدراســـة فـــي الكليـــة المتوســـطة مـــع خبـــرة فـــي التعلـــيم لمـــدة ال تقـــل عـــن ثـــالث ) ب(

  .سنوات قبل االلتحاق بالكلية
  :المستوى الخامس

  : يوضع فيه من تتوفر لديه المؤهالت التالية٥-٢
  . شهادة جامعية تربوية-

  :المستوى السادس
  : لديه المؤهالت التالية يوضع فيه من تتوفر٦-٢
 . شهادة الماجستير-
  

  :المادة الثالثة 
  :الحد األدنى من المؤهالت بعد نفاذ الالئحة

 يكون الحد األدنى مـن المـؤهالت التـي يجـب توفرهـا فـيمن يعـين فـي الوظـائف التعليميـة بعـد نفـاذ 
 .هذه الالئحة هو شهادة إعداد المعلمين الثانوية أو ما يعادلها

  
  :  الرابعة المادة

  :الدورات التدريبية والمؤهالت المعادلة
يــتم تقــويم المــؤهالت التــي لــم يــنص عليهــا فــي هــذه الالئحــة وكــذلك تقــويم الــدورات التدريبيــة ) أ(

ومعادلتها بالمؤهالت الواردة في هذه الالئحة مـن قبـل الـديوان العـام للخدمـة المدنيـة باالتفـاق 
  .مع الجهات التعليمية ذات العالقة



تعتبر الشهادة الثانوية العامة مع خبرة لمـدة سـنتين فـي حقـل التعلـيم معادلـة لـدبلوم تخصـصي ) ب(
  .في حقل التعليم مدته ثالث سنوات بعد الكفاءة المتوسطة

يجــوز تعيــين حملــة الــشهادة الثانويــة العامــة أو مــا يعادلهــا فــي مجموعــة الوظــائف التعليميــة إذا ) ج(
فــي المجــال التربــوي وفــق قواعــد يحــددها الــديوان العــام للخدمــة حــصلوا علــى دورات تدريبيــة 

  .باالتفاق مع الجهات المختصة)  حالياً -أي وزارة الخدمة المدنية (المدنية 
  : المادة الرابعة عشر 
هــ وتلغـي مـا يتعـارض ١٤٠٢-٧-١تـسري أحكـام هـذه الالئحـة اعتبـاراً مـن : تاريخ سريان الالئحـة

 .معها من أحكام


