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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.
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سيتم مطابقة االستمارة املالية باجلدول الدراسي املرسل واملعتمد.
النصاب املقرر للمعلم املكلف ال يتعدى )50( اخلمسن حصة في الشهر الواحد.

عدد احلصص املقررة في اليوم الدراسي الواحد هو )4( أربع حصص فقط.
الصباحية  الكرمي  القرآن  دور  مراكز  جلميع  دقيقة  وأربعون  خمس   )45( الواحدة  احلصة  وم��دة 

واملسائية وال يستثنى من هذا النظام أي مركز.
املعلم املكلف يقوم بتدريس املواد التالية فقط.

  )القرآن الكرمي والتجويد، اللغة العربية( ويستثنى من ذلك معهد الدراسات اإلسالمية بشعبيته 
)دعوة + قرآن(.

- في حال مخالفة الشروط السابقة يتحمل املركز االلتزامات املالية واإلدارية.


