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239 ضوابط ولوائح العمل في إدارة الدراسات اإلسالمية

بالنسبة للمراكز اإلصالحية:
يشترط أال يقل نصاب املعلم من احلصص عن 8 حصص في األسبوع.

توزيع املعلمني على األقسام الدراسية:
من  امل��ق��رر  نصابه  ليكتمل  تخصصه  غير  م��ن  مب��واد  املعن  املعلم  نصاب  بإكمال  للمركز  يسمح 

احلصص.

ثانيًا:  شروط خاصة باملعلم املعني:
 وجلميع املراحل الدراسية ينبغي مرور املعلم على جميع املقررات خالل سنوات خدمته في قسمه 

الدراسي الذي اختاره وفق اجلدول املبن أدناه:

القسم م

املواد

الدار
»املطور«

املعهد
التمهيدي

دعوةقرآن

قسم القرآن الكرمي والتجويد1

قسم التفسير والعقيدة2

قسم احلديث والسيرة3

قسم الفقه وأصوله 4

قسم اللغة العربية5

- حتدد حصص االحتياط مسبقاً وال حتسب ضمن احلد األدنى للنصاب، كما أن التزام املعلم 
باللجان واالمتحانات واألعمال اإلدارية باملركز ال يحسب ضمن احلد األدنى لنصاب املعلم املعن.

- يتعن أن يكون أعضاء القسم الدراسي الواحد متفرغن حلصة واحدة باجلدول األسبوعي وذلك 
لالجتماعات الفنية مع املوجه الفني أو املعلم األول أو مشرف املركز أو وكيله.

- تثبيت اجلدول الدراسي لفصلن دراسين متتالين )ربيعي - خريفي( للمعلم في القسم، وذلك 
لتعلق تقييم الكفاءة للمعلم بالعمل خالل سنة دراسية كاملة.
- ال تعطى احملاضرات األولى للمكلفن في املراكز املسائية.

- يشغل جدول املعن في جميع أيام الدراسة وال يفرغ في يوم دراسي كامل.
- يتم إعداد جدول احلصص األسبوعي بشكل شامل للمركز، وجدول أماكن لفصول الدارسن.

- يسند للمعلم 70% من نصاب حصصه من مواد قسمه العلمي و30% من قسم آخر في حال حاجة 
املركز لنقص مدرسي القسم العلمي اآلخر.
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> اخلبرات السابقة والدورات للموظفني املعينني )في مجال التدريس(
ضرورة إرسال شهادات اخلبرة للمعلمن واملعلمات في مجال التدريس خارج الوزارة وشهادات 

الدورات لكي يتم حفظها في ملف املوظف وذلك إلظهارها في حال ترشيح املوظف لوظيفة إشرافية.
نصاب اجلدول الدراسي:

يكون نصاب املعلم حسب اجلدول املوضح أدناه:

مالحظاتاحلد األعلىاحلد األدنىنوع االرتباطاملسمىم

56معنيمدرس أول1

814معنيمدرس2
812معني/جديدمدرس3

ثالثًا:  لوائح خاصة لألئمة واملؤذنني:
بالنسبة لألئمة واملؤذنن املكلفن بدور القرآن الكرمي ال توضع لهم حصص في اجلداول ألكثر من   >

يومن في األسبوع )يوم راحته األسبوعية ويوم آخر(.
بإدارة  به  بالعمل  املكلفن  اليوم  العشاء في  يتغيبوا عن صالة  أن ال  واملؤذنن  األئمة  يجب على   >

الدراسات اإلسالمية.
إذا تبن أن أحد املكلفن من األئمة واملؤذنن يعمل في املركز ألكثر من يومن فإنه يحق إلدارة   >

املساجد التي يتبع لها إنهاء تكليفه 
ضرورة عدم تكليف األئمة واملؤذنن في أكثر من مركز أو أكثر من فترة.  >

يجب حتديد العمل الفعلي لكل مكلف.  >

رابعًا:  شروط خاصة باملعلمني املكلفني:
املعلم املكلف ال يسمح له بدخول حصص االحتياط وبالتالي فلن حتسب له ضمن نصابه.

حصص االحتياط خاصة باملعلم املعن فقط.
املراقبة والتصحيح في أيام االمتحانات حتسب )4( أربع حصص ف اليوم الواحد.

نصاب املعلم املكلف هو النصاب املنصوص عليه في اجلدول الدراسي املعتمد من قبل مشرف املركز 
واملرسل إلى اإلدارة.


