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 ضوابط التكليف في دور القرآن الكرمي
1- يحدد عدد اإلدارين في كل مركز حس������ب أعداد الدارسن فيه بنسبة إداري واحد لكل من 10 إلى 
20 دارس بعد حصر أعداد املعينن وعلى حس������ب طبيعة عمل نش������اط املرك������ز في اجلانب الثقافي 

واالجتماعي.
2- ال يجوز تكليف أي مدرس أو مدرسة في أي مركز ما لم يستكمل املعلمون املعينون في املركز نصاب 

احلصص وعلى أن ال تقل عن )11( حصة. 
3- مراعاة عدم تسليم أي مكلف العمل في الدار قبل ورود قرار التكليف من اإلدارة. 

4- مينع منعاً باتاً تكليف أي مدرس في املراكز، إال للمواد التالية فقط وهي )القرآن الكرمي والتجويد، 
والفقه وأصوله، واللغة العربية ويس������تثنى من ذلك معهد الدراس������ات اإلسالمية(، وال يكون االستثناء 

إال مبوافقة املدير عند الضرورة. 
5- ال يجوز تكليف أي مرشح ما لم يتم استكمال األوراق واملستندات املطلوبة منه وموافقة اإلدارة، وفي 

حالة عدم التزام املركز فإنه يتحمل املسؤولية املالية.
6- التقي������د باملواعي������د النهائية التي حتددها اإلدارة في حالة وجود أي تعديل للمس������ميات الوظيفية أو 
وج������ود أي إضاف������ات للمكلفن، ولن يلتف������ت بعدها ألي تعديالت تقدم، وس������يحدد موعد التعديالت 

للفصل الثاني في حينه. 
7- بالنس������بة للمراكز التي يوجد بها نواٍد لألطفال، تكلف مدرسة واحدة لكل 10 أطفال؛ باإلضافة إلى 

مشرفة إدارية للنادي. 
8- يشترط على جميع املتقدمن للتدريس بالتكليف اجتياز االختبار املقرر بنجاح لدى مراقبة الشؤون 

الفنية )القسم الفني(، وال يجوز تكليفهم إال بعد اجتياز االختبار املقرر. 
9- يتم التقيد بالتوصيفات الوظيفية للمكلفن )مشرف عام - مشرف مركز - مشرف إداري - محاسب 
- سكرتير - مراسل خارجي - طباع - ضابط اتصال - مدرس - محفظ - فراش - حارس( وذلك 
حسب املؤهالت املقررة لكل منهم )مرفق قرار إداري رقم 2182 / 2006( خاص بالوصف الوظيفي 

لوظائف التكليف.
10- التقيد بإرسال األسماء الرباعية والكاملة في طلبات الترشيح واملراسالت األخرى حسب البطاقة 

املدنية. 

 � التوصيف الوظيفي لوظائف التكليف: 

الشروط العامة جلميع الوظائف: 
1- اجتياز املقابلة الشخصية التي تعدها اإلدارة. 

2- إقامة صاحلة مع موافقة الكفيل بالنسبة لغير الكويتين. 
3- أن تكون الوظائف التالية في غير أوقات العمل الرسمي على أن تتوفر في املرشح للتكليف إحدى 

الشروط التالية لكل مسمى:  
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قرار إداري رقم 2182 / 2006
: اعتم������اد الوص������ف الوظيفي والضواب������ط املقررة لكل وظيف������ة من الوظائف ال������واردة بالنظام  أوالً 
املال������ي ملكافآت املكلفن املعتمد من مجلس اخلدمة املدني������ة باجتماعة رقم 2006/3 املنعقد بتاريخ 

2006/3/28 وذلك على النحو التالي:
1- مشرف عام:

الوصف العام للوظيفة:
يختص شاغل هذه الوظيفة باإلشراف على مجموعة مراكز أو مجموعة مشاريع أو مجموعة أنشطة 

ويكون من شاغلي الوظائف التالية )مدير - مراقب - موجه عام - مستشار - رئيس قسم(.
شروط شغل الوظيفة:

> مؤهل جامعي + خبرة )3( سنوات.
> أو دبلوم بعد الثانوية العامة + خبرة )5( سنوات.

> أن يكون لديه معرفة بالنظم والقوانن واللوائح والقدرة على القيادة والتخطيط والتوجيه.
> موافقة الوكيل املس������اعد لشؤون القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية واحلج على الترشيح لشغل 

هذه الوظيفة.
)300 د. ك( املكافأة املالية الشهرية: 

2- مشرف مركز )منصب إشرافي(:
الوصف العام للوظيفة:

يختص ش������اغل هذه الوظيفة باإلش������راف على مراكز حتفيظ القرآن الك������رمي أو دور القرآن الكرمي أو 
مجموعة مش������رفي حلقات ويكون مسؤوالً عن حسن سير العمل وانتظامه ويشرف على جميع العاملن 

بهذه الدرجة.
شروط شغل الوظيفة:
> مؤهل جامعي مناسب.

> أو دبلوم سنتن بعد الثانوية العامة + خبرة )3( سنوات.
> أو ثانوية عامة + خبرة )8( سنوات.

> أن يكون لديه قدرات عالية في مجال تخصصه.
> موافقة الوكيل املساعد لشؤون القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية واحلج على الترشيح لشغل هذه 

الوظيفة.
)250 د. ك( املكافأة املالية الشهرية: 

3- مشرف إداري:
الوصف العام للوظيفة:

يختص ش������اغل هذه الوظيف������ة بالقيام بأعمال تخصصية ف������ي املجاالت اإلداري������ة والفنية واإلعالمية 
والقانونية أو ما مياثلها، واملساهمة في إعداد وتنفيذ اخلطط التي تؤدي إلى تطوير العمل.

شروط شغل الوظيفة:
> يفضل مؤهل جامعي مناسب.
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> أو دبلوم سنتن بعد الثانوية + خبرة سنتن.
> أو ثانوية عامة + 4 سنوات خبرة أو متوسطة + 8 سنوات خبرة.

> أن يكون لديه قدرات عالية في مجال تخصصه.
)200 د. ك( املكافأة املالية الشهرية: 

4- احملاسب:
الوصف العام للوظيفة:

يختص ش������اغل هذه الوظيفة بالقيام بكافة األعمال احملاس������بية واملالية التي تس������ند إليه والتدقيق على 
امليزانيات اخلاصة والفواتير وأعمال املخازن واملشتريات.

شروط شغل الوظيفة:
> مؤهل جامعي - تخصصي.

> أو دبلوم بعد الثانوية العامة تخصصي وخبرة سنتن.
)180 د. ك( املكافأة املالية الشهرية: 

5- السكرتير: 
الوصف العام للوظفة:

يختص شاغل هذه الوظيفة بأعمال السكرتارية واألعمال اإلدارية التي تسند إليه.
شروط شغل الوظيفة:

> دبلوم تخصصي أو ثانوية عامة + خبرة سنة أو متوسطة + خبرة سنتن.
> يفضل من لديه دورات تدريبية في األعمال املكتبية والسكرتارية.

> القدرة على استخدام برامج احلاسب اآللي.
)150 د.ك( املكافأة املالية الشهرية: 

6- مراسل خارجي:
الوصف العام للوظيفة:

يختص ش������اغل هذه الوظيفة بأعمال املراس������لة اخلارجية بن اإلدارة التي يعمل بها واملراكز واحللقات 
واجلهات اخلارجية.

شروط شغل الوظيفة:
> يجيد القراءة والكتابة.

> أن يكون لديه رخصة قيادة صاحلة.
> أن يكون لديه سيارة خاصة يستخدمها في إجناز ما يسند إليه من أعمال.

> معرفة تامة مبناطق الكويت.
)140 د.ك( املكافأة املالية الشهرية: 

7- طباع:
الوصف العام للوظيفة:

يختص ش������اغل هذه الوظيف������ة بكافة أعمال الطباعة املتعلق������ة بالكتب الص������ادرة والتعاميم والقرارات 
ومحاضر االجتماعات واملذكرات، كما يقوم بإدخال البيانات على أجهزة احلاسب اآللي.
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شروط شغل الوظيفة:
> شهادة متوسطة.

> أن يكون لديه معرفة بالطباعة والعمل على احلاسب اآللي.
)120 د.ك( املكافأة املالية الشهرية: 

8- ضابط اتصال:
الوصف العام للوظيفة:

يكون شاغل هذه الوظيفة حلقة الوصل بن اإلدارة واملراكز واحللقات التابعة لها واجلهات اخلارجية 
شروط شغل الوظيفة:
إجادة القراءة والكتابة.

)75 د. ك( املكافأة املالية الشهرية: 
9- محفظ:

الوصف العام للوظيفة:
القيام بتحفيظ الدارسن القرآن الكرمي وتعليمهم قواعد التالوة وأصول علم التجويد.

شروط شغل الوظيفة:
> حفظ ثالثة أجزاء من القرآن الكرمي وإتقان التالوة.

> اإلملام التام بعلم التجويد.
> يفضل من لديه مؤهل.

> يفضل من له خبرة في تعليم وحتفيظ القرآن الكرمي وعلم التجويد.
)5 د.ك للحصة بحد أقصى 50 حصة شهريًا( املكافأة املالية الشهرية:  

10- مدرس:
شروط شغل الوظيفة:

> مؤهل تخصصي مناسب مع خبرة مناسبة.
)5 د.ك للحصة بحد أقصى 50 حصة شهريًا( املكافأة املالية الشهرية: 

11- فراش:
الوصف العام للوظيفة:

يقوم شاغل هذه الوظيفة بكافة أعمال اخلدمة املعاونة من نظافة وغيرها.
)45 د.ك( املكافأة املالية الشهرية: 

12- حارس:
الوصف العام للوظيفة:

يقوم شاغل هذه الوظيفة بأعمال احلراسة على املبنى اخلارجي الذي يعمل به ومرافقه.
)30 د.ك( املكافأة املالية الشهرية:  
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ثانيًا: شروط عامة:
> يكون إس������ناد الوظائف للمكلفن وفق������اً للوصف الوارد بالالئحة التنظيمي������ة اخلاصة بالنظام املالي 

ملكافآت املكلفن املعتمدة من مجلس اخلدمة املدنية باجتماعة رقم 2006/3 بتاريخ 2006/03/28.
> أال يقل سن املكلف عن 18 سنة ميالدية.

> اجتياز االختبارات الالزمة واملقابلة الشخصية.
> يج������وز وضع إقامة للمكلف غي������ر الكويتي بناء على طلب اإلدارة املكلف بها، وتكون إقامة ملدة س������نة 
واح������دة قابلة للتجديد بذات اإلجراءات ويتحمل املكلف قيمة الضمان الصحي وفقاً ملا حتدده اجلهات 

املختصة.
- تك������ون إدارة الش������ؤون اإلدارية هي اإلدارة املعنية بتطبيق الضواب������ط املقررة لكل وظيفة من الوظائف 
الواردة بالالئحة كما أنها اإلدارة املعنية مبتابعة املكلفن إدارياً من حيث فتح ملفات لهم وإداراج بياناتهم 

الوظيفية على نظام سجل العاملن واتخاذ الالزم بشأن استخراج وإنهاء إقامتهم.
رابع������اً: يجب أن ترد احتياجات اإلدارات من املكلفن اجلدد وتغيير مس������مياتهم الوظيفية، واالس������تغناء 

عنهم بكتاب موقع من مدير اإلدارة أو من ينوب عنه.
خامس������اً: على اإلدارت املعنية تطبيق الضوابط والشروط الواردة بهذا القرار على جميع املكلفن لديها 
وتعديل مكافآتهم الشهرية وفقاً ملا هو موضح أعاله، وتكون كل إدارة مسؤولة عن متابعة دوام مكلفيها، 

ويجب عليها إبالغ الشؤون اإلدارية فور انقطاع أي مكلف عن العمل.
سادساً: يبلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه أو العلم به، ويعمل به اعتباراً من 2006/04/01.

الضوابط الفنية لتكليف املعلمني.
1- تكلي������ف املعلمن )بنظام احلصص( خاص ملادت������ي جتويد القرآن الكرمي واللغة العربية فقط. إال أن 

يكون هناك احتياج ويتم تقديره من قبل اإلدارة.
2- عدم االستعانة باملعلمن الذكور للتدريس بقسم األميات مطلقاً إال عند الضرورة القصوى.

3- اإلفادة عن مدى احلاجة من املعلمن للفصل الدراس������ي القادم قبل نهاية الفصل الدراس������ي الثاني 
)شهر مايو( من كل عام.

4- ال يتم االستعانة باملعلمن املكلفن إال بعد استكمال جميع املعلمن املعينن لنصاب احلصص املقررة 
وهو )10 حصص(

5- اإلفادة عن أسماء املعلمن املكلفن الذين سوف يتم االستغناء عنهم في الفصل الدراسي القادم مع 
ذكر سبب االستغناء )كاالكتفاء، وتدني مستوى األداء، ورغبة املكلف(.

6- إرس����ال أسماء املعلمن املكلف���ن املستمرين الذين سوف يتم تكليفهم للعام الدراسي القادم )يرسل 
في شهر مايو من كل عام(.

7- عند تعين مدرس جديد، يتم االس������تغناء عن مدرس مكلف باختيار املركز وإال س������يتم االستغناء عن 
املعلم املكلف من قبل اإلدارة.

>  األوراق املطلوبة للتكليف:
1- صورة البطاقة املدنية. 
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2- صورة املؤهل الدراسي مع اصطحاب األصل ملراجعته.
3- صورة من شهادات اخلبرة إن وجدت.

4- موافق������ة الكفي������ل )لغير الكويتي( وفي حالة عدم توافرها يوقع عل������ى تعهد بإحضار املوافقة في 
وقت الحق.

5- صورة البطاقة البنكية.

استمارة تقييم أداء املعلم املكلف:

* يتم تقييم املعلم املكلف مرتن في كل عام دراسي، التقييم األول يشترك فيه املشرف واملوجه،  ويطلع 
عليه املعلم ليكون على علم بنواحي الضعف والقصور لديه، ليتداركها في الفصل الدراسي الثاني وتظل 

نسخة التقييم هذه لدى مشرف املركز وال ترسل إلى اإلدارة.
* يكون التقييم الثاني في الفصل الدراسي الثاني، وهو التقييم النهائي الذي يتم اعتماده، وترسل هذه 
التقارير إلى املراكز اعتباراً من منتصف ش������هر مايو، وتعاد لإلدارة "املراقب الفني" قبل منتصف ش������هر 

يونيو.
* عدد زيارات املوجه لكل مدرس مكلف سنوياً أربع زيارات، بواقع زيارتن في كل فصل.

* بنود التقييم في النموذج مقسمة على الشكل التالي 52 درجة للمشرف 48 درجة للموجه.
* بالنسبة خلانة األداء الوظيفي للمعلم، واملخصص لها 48 درجة تعبأ من قبل املوجه أو املوجهة.

* أما خانة االلتزام الوظيفي للمعلم واملخصص لها 24 درجة، وخانة الصفات الشخصية املخصص لها 
16 درج������ة، وخانة العالقات واملخصص لها 12 درجة، فإن هذه اخلانات الثالث تعبأ من قبل مش������رف 

أو مشرفة املركز.
* يجب تعبئة جميع اخلانات والبنود الواردة في االستمارة بخط واضح ودقة كاملة.

* يقوم املركز بتصوير اس������تمارة التقييم املرس������لة إليه حسب احتياجه على ضوء عدد املعلمن املكلفن 
لديه لتعبئتها، ويحتفظ باألصل، وذلك في الفصل الدراسي األول فقط.

* أما اس������تمارة التقييم للفصل الدراس������ي الثاني فستقوم اإلدارة بإرسال اس������تمارات معتمدة بأسماء 
املعلمن املكلفن في جميع املراكز.

* مشرفة احلضانة ال تصنف ضمن املعلمات، وبالتالي اليتم تقييمها.
* »العمل األساس������ي« في استمارة التقييم يقصد به عمل املعلم املكلف خارج الدور، كأن يكون إماماً أو 

مؤذناً أو مدرساً في التربية ..... الخ.
* املوجه الذي يعتمد اس������تمارة التقييم هو موجه القس������م العلمي للمعلم حيث أنه ال يجوز تقييم مدرس 
العلوم الشرعية الذي يتبع األقسام التالية )فقه، تفسير، حديث( من قبل موجه اللغة العربية أو القرآن 

الكرمي، أو العكس.
* إذا كان املؤهل األعلى للمعلم غير ش������رعي، فيعتمد املؤهل الش������رعي ولو كان أدنى، كأن يكون املعلم 
يحمل اإلجازة العالية في احلقوق أو الطلب أو الصيدلة مثاًل، ولكنه يحمل ش������هادة معهد الدراس������ات 

اإلسالمية أو لديه شهادة سند، فاملؤهل الشرعي هو املعتمد.
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* التخصص يقصد به األقسام العلمية.
* بالنسبة للمحفظة ال يكتب لها في خانة التخصص: جتويد، وإمنا يكتب: القرآن الكرمي، ألن هذا هو 

مسمى القسم العلمي.
* إذا انقطع املعلم أو املعلمة عن التدريس فصال دراسياً لسبب ما، فإنه ال يقيم في الفصل الذي انقطع 

عنه.

ضوابط العمل للمكلفني بإدارة الدراسات اإلسالمية

1-  يتم إدراج املكلفن حسب حاجة املراكز وفقاً للعدد اإلجمالي املعتمد من قبل الوزارة للمكلفن 
بإدارة الدراسات اإلسالمية.

2-  يت������م التكليف وذلك بإرس������ال كتاب طلب تكليف من املركز ويتم اعتم������اد التكليف للمعلمن من 
القسم الفني وللمستخدمن واحلراس من شعبة النظافة واإلدارين من قسم الشؤون اإلدارية.

3-  في حالة مت االنتهاء من تس������جيل العدد احملدد لإلدارة يتم تس������جيل املكلفن اجلدد عن طريق 
االستبدال وذلك بإنهاء تكليف مكلف ساري نظراً لعدم دوامه باملركز ألي ظرف ويتم تسجيل مكلف 

جديد بدالً منه، بعد موافقة إدارة الشؤون اإلدارية.
4-  ف������ي حالة طلب تكليف جديد نبحث في انطباق الش������روط احملددة للمكلف حس������ب املس������مى 
الوظيفي املطلوب وذلك حسب الشروط املوضحة أسفله ويتم عمل استمارة بيانات مكلف مرفق بها 
األوراق الثبوتية للمكلف ويتم إرس������ال أصل األوراق للوزارة واالحتفاظ بصورة من األوراق لتسجيل 

بيانات املكلف على برنامج املكلفن وحفظ الصورة في ملف املكلفن اخلاص باملركز.
5-  يتم عمل كتب إحلاق تكليف ليتم تسجيل املكلفن اجلدد بها واملكلفن املستغنى عنهم واملكلفن 
املطلوب تغيير مركز العمل لهم واملكلفن املطلوب تغيير املس������مى الوظيفي لهم وذلك في حالة متت 

املوافقة على تغيير املسمى الوظيفي ملكلف بعد انطباق الشروط بالنسبة للمسمى اجلديد له.
6-  يتم نقل مكلف من مركز آلخر وذلك بعد تقدمي طلب نقل من املكلف نفس������ه ملش������رفي املركزين 

املسجل به واملطلوب النقل إليه وأخذ املوافقة اخلطية على طلب النقل من مشرفي املركزين.
7-  يتم عمل كتب جتديد اإلقامة وكتب إصدار اخلروجيات للمكلفن وإرس������الها للوزارة وذلك بعد 

إرسال كتاب من املركز يفيد التجديد للمكلف أو إصدار خروجية له.
8 - املوظف املكلف ليست له أية إجازات أو أذونات عمل فهو يعمل بنظام األجر مقابل العمل.

9- يت������م مخاطب������ة اإلدارة في حالة حتديث بيان������ات أي مكلف أو معن باملراكز وإرس������ال ما يثبت 
التحديث لكي يتم نقل حتديث بيانات املوظف على البرنامج اخلاص باإلدارة.




