
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/34                   

* للحصول على جميع أوراق أخبار في مادة التربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/34ministry                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار في مادة التربية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                     

                  https://www.almanahj.com/sa/34ministry2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ أخبار اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade34                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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تعديالت على الئحة الوظائف التعليمية وتأجيل موعد التطبيق إلى 1 يوليو
وزارة التعليم - األخبار

أعلنــت وزارتــا الخدمــة المدنيــة والتعليــم عــن تأجيــل موعــد تطبيــق الئحــة الوظائــف 
التعليميــة بنســختها الجديــدة إلــى 10 ذي القعــدة 1441هـــ الموافــق 1 يوليــو مــن 
العــام 2020م، وذلــك بديــًا عــن الموعــد المقــرر بتاريــخ 26 ربيــع الثانــي لعــام 1441هـــ 
ــا  ــق م ــة وف ــى الائح ــن التعديــات عل ــراء عــدد م ــمبر 2019م، وإج ــق 23 ديس المواف

ــة. ــة المدني ــح الخدم ــي لوائ ــت ف ــة الب ــه لجن اعتمدت
ــق  ــا يحق ــم بم ــب وزارة التعلي ــى طل ــاًء عل ــة بن ــى الائح ــل عل ــل والتعدي ــي التأجي ويأت
توجهــات القيــادة الرشــيدة نحــو االنتقــال الســلس لائحــة الجديــدة دون أي تأثير ســلبي 
علــى ســير العمليــة التعليميــة للطالــب والمعلــم فــي منتصــف العــام الدراســي، كمــا 
اشــتملت التعديــات التــي أجريــت بجهــود مــن وزارة التعليــم علــى تحســينات تتعلــق 
بالنقــل والترقيــة ومكافــأة نهايــة الخدمــة وعــدم التأثيــر ســلبًا علــى الميــزات الماليــة 
التــي ســيحصل عليهــا المعلــم والمعلمــة ممــن ســيتم نقلهم إلــى الائحــة الجديدة.

وتواصــل اللجــان التنفيذيــة المشــتركة مــن وزارة الخدمــة المدنيــة ووزارة التعليــم 
وهيئــة تقويــم التعليــم والتدريــب اســتكمال الجوانــب التنفيذيــة المتعلقــة بتطبيــق 
الائحــة، وســلم رواتــب الوظائــف التعليميــة؛ بهــدف اســتيعاب التعديــات التــي تمــت 
علــى الائحــة، إلــى جانــب اســتكمال كافــة الجوانــب اإلجرائيــة والتقنيــة ذات العاقــة.

ــن  ــة ضم ــول مهم ــة تح ــدة نقط ــختها الجدي ــة بنس ــف التعليمي ــة الوظائ ــر الئح وتعتب
اســتراتيجية تطويــر قطــاع التعليــم فــي المملكــة، مــن خــال مــا تضمنتــه مــن 
ــل  ــة العم ــم، وجدي ــة المعل ــن وظيف ــق تمهي ــل تحقي ــزات تكف ــات وممي ــراءات وآلي إج
ــا  ــب عينه ــة نص ــع الائح ــا تض ــى األداء، كم ــاًء عل ــز بن ــق التماي ــة، وتحقي ــز العدال وتعزي
وضمــن أهدافهــا، تطويــر المعلــم مــن خــال البرامــج التدريبيــة والتطويريــة كجــزء مــن 
عناصــر تقويــم أدائــه، لدعــم مســاره المهنــي المتمثــل فــي الترقيــة إلــى رتــب أعلــى.

www.moe.gov.sa/ar/news/Pages/m54-14-g.aspx
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الئحة الوظائف التعليمية:

1- جهود كبيرة بذلتها وزارة التعليم لتأجيل وتعديل الائحة.

2- يبدا تطبيق الائحة في 2020/07/01م.

3- يهدف تأجيل تطبيق الائحة إلى االنتقال السلس دون أي تأثير على العملية التعليمية في منتصف العام.

4- التعديات على الائحة تظهر اهتمام وزارة التعليم بالمعلم وتقدير مكانته ودوره في العملية التعليمية. 

أبرز مميزات الالئحة:

1- ينتقل المعلم أو المعلمة من رتبة إلى رتبة أعلى بالرقم الوظيفي نفسه من دون اشتراط وجود وظائف شاغرة.

2- الحد األدنى من الراتب يبدأ من (5200) ريال، والحد األعلى (23170) ريال.

3- يمكن لمن خدم أكثر من 10 سنوات الوصول لرتبة خبير خال السنتين المقبلة.

4- تسكين جميع المعلمين على سلم الرواتب الجديد على الراتب المساوي للراتب األساسي أو أعلى منه ، وضمان عدم نقص صافي 

الراتب لجميع المعلمين.

5- تجاوز درجات السلم الجديد درجات السلم الحالي مما يعني استفادة المعلم في أساس الراتب.

6- تمهين وظيفة المعلم، بما يعزز من كفاءة األداء وتحسين نواتج التعلم.
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أبرز التعديالت على الالئحة:

1- التأجيل خدم جميع من يشغل الدرجة الخامسة في جميع المستويات بحصولهم على القفزة )عاوة مضاعفة(.

2- تسكين جميع المشرفين التربويين على رتبة معلم متقدم ممن هم على المستوى السادس، أو الخامس، أو الرابع.

3- تسكين من حصل على مؤهل ماجستير أو دكتوراه عن طريق اإليفاد أو االبتعاث على رتبة معلم متقدم.

ــتيفاؤهم  ــد اس ــارس بع ــم مم ــة معل ــى رتب ــة إل ــة الترقي ــي إمكاني ــل الجامع ــم دون المؤه ــن ه ــن مم ــة للمعلمي ــة الفرص 4- إتاح

ــة. ــة المهني ــن الرخص ــم م ــاعد معل ــة مس ــى رتب ــم عل ــن ه ــتثناء م ــة، واس ــروط الترقي لش

5- يمكــن للمعلــم االنتقــال مــن رتبــة إلــى أخــرى عــن طريــق الترقيــة مــن خال إمضــاء المــدة الزمنيــة الازمــة، والحصــول علــى الرخصة 

المهنيــة، وتحقيــق الحــد األدنــى مــن نقــاط التطويــر المهني.

6- ال تقل مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف عن مكافأة نهاية الخدمة للمشمولين بنظام الخدمة المدنية.

المراحل المستقبلية:

1- مراعــاة المعلميــن والمعلمــات ممــن اجتــازوا اختبــار كفايــات ومنحهــم رخــص مهنيــة بنــاًء علــى الدرجــات التــي حققوهــا ولــن يتــم 

مطالبتهــم باختبــارات أخــرى، وتــم ذلــك مــن خــال التنســيق مــع هيئــة تقويــم التعليــم. 

ــة  ــر النظامي ــة واألط ــواد الائح ــق بم ــا يتعل ــرح كل م ــادم لش ــي الق ــل الدراس ــال الفص ــة خ ــب وتوعي ــج تدري ــاك برام ــيكون هن 2- س

ــا. ــة به الخاص

3- سيكون هناك تدريب للمختصين عن تطبيق الائحة على أنظمة الوزارة لضمان التطبيق السلس لمواد الائحة وضمان عدم حدوث 

أي خلل أثناء التطبيق.


