
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

الملف عاجل تعميم وزاري بتحديد ساعات الدوام في شهر رمضان المبارك

موقع المناهج ⇦ المناهج السعودية ⇦ أخبار ⇦ التربية ⇦ الفصل الثالث

المزيد من الملفات بحسب أخبار والمادة التربية في الفصل الثالث

و الخارجي النقل حركة على التقديم تفتح التعليم وزارة عاجل
النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية

1

عاجل تعميم إدارة شؤون المعلمين بشأن دليل اإلستثمار األمثل
لشاغلي الوظائف التعليمية

2

تعميم وزاري بتحديد التقويم الدراسي للعام 1444 هـ 3

تعديل مواعيد اإلختبارات الفترية للفصل الدراسي الثالث 4

مواعيد تسجيل طلبة الصف األول ورياض األطفال للعام 1444هـ 5
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٤٤٠٠٩٣٧٦٤١ الرقــــم :
٢٢-٠٨-١٤٤٤ التـاريــخ:

المشفوعات:

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
مكتب الوزير

برقية

              حفظه الله 
              حفظه الله 
              حفظه الله 
              حفظه الله 
              حفظه الله 
              حفظه الله 
              حفظه الله 
              حفظه الله 
              حفظه الله 
              حفظه الله 
              حفظه الله 
              حفظه الله

معالي نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار 
معالي نائب الوزير 

معالي مساعد الوزير 
سمو/ معالي/ سعادة/ رئيس جامعة............ 

معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 
سعادة األمين العام لمجلس شؤون الجامعات 

سعادة مدير عام المركز الوطني للتعليم اإللكتروني 
سعادة أمين عام صندوق التعليم العالي الجامعي 

سعادة رئيس المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 
سعادة نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية 

سعادة مدير ..... التعليم بـ (منطقة/محافظة) .............. 
سعادة ............................................................................

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
      تلقيت تعميم معالي وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية رقم (١٣١٦٤٠) وتاريخ ٢١-٨-١٤٤٤هـ 
(المرفقة صورته) المشار فيه إلى ما تضمنته المادة (١١) من الالئحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة 
المدنية من تحديد ساعات العمل في شهر رمضان بحيث تكون ساعات العمل الرسمية (خمس) ساعات يومياً، 
تبدأ من الساعة (العاشرة) صباحاً وتنتهي الساعة (الثالثة) مساءً، باإلضافة إلى ما تم منحه من صالحية للوزير 
المختص في المادة (١٢) من ذات الالئحة بجواز إجراء تغييرات في أوقات بدء ساعات العمل الرسمية وانتهائها 
بما ال يتجاوز ساعتين، وإمكانية تطبيق ذلك على الجهاز الحكومي بأكمله أو على وحدات محددة أو مناطق 
جغرافية معينة، إلعطاء الجهات الحكومية المرونة في تحديد بدء ساعات العمل وانتهائها وفق احتياجات العمل 
ومراعاة ساعات الذروة واالزدحام، مع التأكيد على أن تلتزم الجهة باإلعالن داخلياً لمنسوبيها عن ساعات 
العمل في شهر رمضان ووقت بدئها وانتهائها بمدة كافية ال تتجاوز يوم األحد ٢٧-٨-١٤٤٤هـ الموافق ١٩-٣-

٢٠٢٣م. وفيما يخص عطلة عيد الفطر لهذا العام ١٤٤٤هـ، فإن المادة (١٢٧) من ذات الالئحة نصت على أنها 
تبدأ من اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال، وبذلك تبدأ 
عطلة عيد الفطر بنهاية دوام يوم الخميس ٢٢-٩-١٤٤٤هـ الموافق ١٣-٤-٢٠٢٣م، وتنتهـي يـوم الثـالثاء ٥-١٠-
١٤٤٤هـ المـوافق ٢٥-٤-٢٠٢٣م، ويكـون تاريـخ العـودة للعمـل يـوم األربعـاء ٦-١٠-١٤٤٤هـ الموافق ٢٦-
٤-٢٠٢٣م (وفق تقويم أم القرى)، وذلك للمشمولين بأحكام الالئحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية.

      آمل االطالع والعمل بما ورد في تعميم معاليه المشار إليه وإبالغ منسوبيكم بذلك.  

وتقبلوا تحياتي وتقديري ،، 
وزير التعليم

يوسف بن عبدالله البنيان


