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تقريـر اللجنـة المشـتركة مـن لجنـة  ،، مـع ذـ اشـر  بـأأ دمـدس لسـيادت م، وبعد فأتطيبةية تح
عـن مشـروق مـانوأ مقـدس مـن الحكومـة  تعـد ل  ،اإلدارة المحليـة ةالتعليم والبحث العلمى ومكتب لجن

،  رجـا  التفلـل بعر ـل علـى 1981لسـنة  139بعض دحكاس مانوأ التعليم الصـادر بالقـانوأ رمـم 
 مر.المجلس المو 

،         ة الـــدكتورة ماجـــدة بكـــرى النائبـــ ة، والســـيدررًا دصـــلياً مقـــ ،ومـــد ارتـــارتنى اللجنـــة المشـــتركة
 .جلسلها فيل دماس الم ،مقررًا احتياطياً 

 وتفللوا بقبول فائق االحتراس،،،
 ةرئيس اللجنة املشرتك          14/10/2018

سامى هاشم /دكتورستاذ ا
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 تقرير اللجنة املشرتكة
 اإلدارة احمللية ة التعليم والبحث العلمى ومكتب جلنة من جلن

 تعديل بعض أحكام قانون التعليم بعــــن مشروع قانون مقدم من احلكومة 
 1981لسنة  139رقم  الصادر بالقانون

 ــــــ
إلـى لجنـة مشـتركة  2018مـن  ونيـو سـنة  23المجلس بجلسـتل المعقـودة  ـوس السـب  دحال 

مشــروق مــانوأ مقــدمًا مــن الحكومــة، ث العلمــى، ومكتــب لجنــة اإلدارة المحليــة مــن لجنــة التعلــيم والبحــ
وذلك لبحثل وإعـداد تقريـر ، 1981لسنة  139تعد ل بعض دحكاس مانوأ التعليم الصادر بالقانوأ رمم  

 على المجلس المومر. لعر لعنل 
ووفقـــًا  ،3/7/2018، 2 و 25/6 تــاري   ثالثــة اجتماعـــااعقــدا اللجنــة المشـــتركة لن ــر  

من الالئحـة الدارليـة للمجلـس اسـتأنف  اللجنـة ن ـر مشـروق القـانوأ سـال  الـ كر  179لنص المادة 
  دور االنعقاد العادى الثالث دوأ تعد ل.إليل ووافق  على ما انته   14/10/2018 تاري  
 :السادة ممثال عن الحكومة ذاحلر 
 لشئوأ المعلمين. لفنيانائب وزير التربية والتعليم والتعليم   د. محمد عمر -

 مد ر مد رية التربية والتعليم بالقاذرة  محمد عطية -

 مد ر عاس الفتوى  وزارة التنمية المحليــة. فتحى محمد فتحى    -
ومــانوأ  () وم كرتـل اإلضلـاحيةالمشـار إليــل ن ـرا اللجنـة المشـتركة مشــروق القـانوأ 

لخدمة المدنية الصـادر بالقـانوأ رمـم ومانوأ ا 1981لسنة  139التعليم الصادر بالقانوأ رمم 
والقوانين والقراراا ذاا الصلة، واستعادا دحكاس الدسـتور والالئحـة الدارليـة  2016لسنة  81

 للمجلس. 
السـادة النـواب ستمع  اللجنـة إلـى ردى السـادة منـدوبى الحكومـة، ومنامشـاا اوبعد دأ 

لقـانوأ المعـرو ، تـورد تقريرذـا لمشـروق ا ()في ذ ا الشأأ، وفى  و  مراجعة مجلس الدولـة
 مبوبًا على النحو التالى:

 ةمقدمـ
 اهلدف من مشروع القانون.الفلسفة و:  أوالً 
  ة ملشروع القانون املعروض.: املالمح األساسي ثانيًا 
  املعروض. اجعة جملس الدولة ملشروع القانون: مر ثالثًا 

                                                 

()  مشروق القانوأ ل اإلضلاحية الم كرةمرفق. 
() مرفق بالتقرير رأى مجلس الدولة. 
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 مشروع القانون ومربراتها.التعديالت الىت أجرتها اللجنة على أهم :  رابعًا 
 .: رأى اللجنة املشرتكةخامساً 
 :ةمقدمـ

في إطار تشجيعها ومساندتها للتعلـيم المهم الدولة لال طالق  دورذا  اتجا من  انطالما
إفرادذـا دولـ  التعلـيم والمعلمـين اذتمامـًا راصـًا ب ىوالمعلمين، وإعمااًل للنصوص الدستورية التـ

ين العمليــة التعليميــة والقــائمين عليهــا مــن معلمــين ومعلمــاا ألحكــاس ونصــوص ترنــو إلــى تحســ
 كليهما معًا.

ومـن سـو   ،عتبـارذم مـادة المسـتقبلاكما دول  نصوصًا دررى عناضة راصة بالشباب ب
، األمـر واالسـتقرارة فـي ميـادة الـوطن نحـو األمـن والرفاذيـ الـرئيس تحملوأ المسئولية والعب  

تماس بفئتى المعلمين والشـباب، وذـو مـا  تعـين معـل إعطـا  لى حتمية ووجوب االذال ى  ؤدى إ
من ذـ ا  وانطالما ،ص لفئة شباب المعلمين والمعلمااعلى وجل الخصو  ىتشريع واذتماسعناضة 

تعــد ل بعــض  رؤى  –مــن المجتمــع المهمــة لهــ   الفئــة والشــريحة  واســتجابةالهــد  األســمى، 
وذلــك حتـى تسـتطيع الدولــة  1981نة لسـ 139نصـوص مـانوأ التعلـيم الصــادر بالقـانوأ رمـم 

 .مواستحقاماتهالوفا  بمتطلباتهم 
المتعلق بأعلا  ذيئة التعليم  2007لسنة  155 نصب على مانوأ رمم وذ ا التعد ل 

ن ـرًا  1981لسـنة  139مـانوأ التعلـيم رمـم  إلـىد ـي   االسـم هـ ا  اً سابع اً ال ى استحدث باب
 .معالمجت ىنشأا ف ىللمتغيراا وال رو  الت

 

 فة واهلدف من مشروع القانون:سالفلأوالً: 
مشـروق القـانوأ المعـرو  ذـو تحقيـق مطالـب ومصـالم المعلمـين  مـنإأ الهد  النهائي 

لى تعد ل بعض نصوص مـانوأ م الوظيفية ومن ذنا جا ا الحاجة إوالمعلماا وتحسين دحواله
 2007لسـنة  155رمـم والملـا  بالقـانوأ  1981لسـنة  139التعليم الصادر بالقانوأ رمـم 

 علا  ذيئة التعليم وذلك لألسباب اآلتية: أوالخاص ب
محل مانوأ العاملين وحلولل  2016( لسنة 81دوال : ن رًا لصدور مانوأ الخدمة المدنية رمم )

األريرة فإنل  تعين تعد ل الفقرة ، 1978لسنة  47المدنيين بالدولة الصادر بالقانوأ رمم 
ــى دأ ( ألنهــا 70المــادة ) مــن ــانوأ ن ــاس العــاملين المــدني" تــنص عل ن يتســرى دحكــاس م

ذـ ا  فيما لم  رد بشأنل نص رـاص فـي 1978( لسنة 47بالدولة الصادر بالقانوأ رمم )
"مــع عــدس  ل( والتــي تــنص علــى دنــ72، وكــ لك تعــد ل الفقــرة األولــى مــن المــادة )"البــاب

ــي مــا نوأ ن ــاس العــاملين اإلرــالل بشــرول شــغل الوظــائ  المدنيــة المنصــوص عليهــا ف
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من تاري  العمل  اعتباراين بالدولة ضشترل فيمن ضشغل وظيفة من وظائ  المعلمين يالمدن
 والمطبق حاليًا. ه ا الباب" وذلك حتى ضكوأ مانوأ الخدمة المدنية ذو القانوأ السارى 

ــم ضحصــلوا علــى شــ هادة ثانيــًا: معالجــة جميــع الحــاالا الوامعيــة للمعلمــين المســاعد ن الــ  ن ل
الصالحية رالل المدة المحددة مانونًا دوأ مساس بالمدد المنصوص عليها بالقانوأ بمـا 

للحصول على الشهادة، وال ضسـتفيد  ،ضجيز للوزارة إعادة التعامد معهم لمدة عاس واحد فقط
وب لك دصبم التعـد ل والتـدرل التشـريعى  ،واحدة فقط ةالمتعامد من حكم ذ   المادة إال مر 

 ىفـ ةالـوظيفى للفئـاا المهمشـة والعقـود المؤمتـ االسـتقرارجـل تحقيـق دحة مـن  رورة مل
 العملية التعليمية.

ساسى في العمليـة التعليميـة، وحيـث دهم و ملجموق المعلمين والمعلماا من دور ثالثًا: ن رًا لما 
المســـاعد ن فــي  داضـــة الســـلم أ الطريقــة التـــي انتهجهــا القـــانوأ فـــي تعيــين المعلمـــين إ

ن الوظـائ  ضكـوأ علـى نطـا  ألعلا  ذيئة التعليم المتمثلة فـي دأ اإلعـالأ عـ ىالوظيف
علــى نطــا  مــومى ومــد نــت  عــن تطبيــق ذــ ا الــنه  ســلبية رطيــرة وذــى  ىد ،الجمهوريــة

ين  ـــتم تســـكينهم للعمـــل نـــوذـــى دأ مع ـــم المعلمـــين المســـاعد ن المعي االغتـــرابمشـــكلة 
 وجـد  هـا عجـز وذـى المحاف ـاا التـي تهم اف ـابمدارس تابعة لمحاف اا دررى رارج مح

، ومـد ت ـررا بمحاف ـاتهمومن ثم ضطالبوأ بعد تعيينهم بـالعودة والعمـل  ،في تخصصاتهم
المحاف اا وراصة فـي المحاف ـاا الحدودضـة مثـل شـمال وجنـوب  جميعذ   ال اذرة في 

ــد وذــ ا ذــو ،ســينا  ــد ل للمــادة ) والــوادى الجد  ــال التع ــوأ 76من ــأأ ضك ــ ى دجــاز ب  ( وال
الحـاالا  لمعالجـة بعـضيًا اسـتثنائ وحـالً وجعلل طريقًا  ياً محل اً اإلعالأ عن الوظائ  إعالن
دذا الالئحة التنفي ضة مع اإلبقا  على اإلعالأ دأ ضكوأ على بشرول و وابط محددة تحد

 المسـاواة لمبـدد تحقيقـًا ة قـكقاعـدة عامـة مطب االنتشار النطا  القومى والمركزى وواسع
 وت افؤ الفرص.

أ علـى د لـوس والمحـورى الـ ى  لعبـل المعلمـوأ والمعلمـاا الحاصـلو المهـمللـدور  رابعًا: تحقيقاً 
ــدا ــاا بم ــين والمعلم ــادة )ر المعلم ــ  الم ــد تناول ــيم األساســى فق ( مــن مشــروق 79س التعل

علـيم األساسـى ن ـرًا فـي إدارة مـدارس التالمشـاركة قانوأ و عهم الوظيفى ومكنتهم من ال
وذـ ا  .عليمية ال ضمكن إن ارذامبكرة واكتسا هم لخبراا تهنة التعليم في سن ارستهم لمممل

حالة من الر ا النفسى لتلك الفئة من المعلمين، كما دنل ضفتم دمـامهم بابـًا للترمـى  ضخلق
لهــم ضســاعدذم علــى تطــوير دنفســهم ورفــع كفــا تهم المهنيــة، ومــد  فــزالــوظيفى، وذــو مح

 يـاً ومهن عـادالً  اً مطلبـ باعتبـار قيق ذ ا الهد  وتنفي  ذـ ا المطلـب حرص  الوزارة على تح
ـــى باإل ـــافة ويحقـــق المصـــلحة العامـــة  ـــة مـــن المعلمـــين إل ـــك الفئ ـــل لمصـــلحة تل تحقيق
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وبمــا ضحقــق مصــلحة  والمعلمــاا وتحقيقــًا ل ــل ذــ   األغــرا  وجــب التعــد ل التشــريعى
لعملية التعليمية والمحرك األساسى م والسند الحقيقى لالمعلمين والمعلماا ال  ن ذم الداع

 ألى عملية تطوير لها وبما  نعكس بالخير والنما  على وطننا ومصرنا العزيزة. 
  املالمح األساسية ملشروع القانون املعروض::  ثانيًا 

 وذلك على النحو التالى:  ،مادتينفي مشروق القانوأ المعرو  ورد         
 

 املادة األوىل
(، 73(، )72) وادمـال(، 70مـادة )النصوص الفقـرة الثانيـة مـن تلمن  استبدال 

 : ( كما  لى79(، )76)
دحكـاس مـانوأ الخدمـة المدنيـة الصـادر سرياأ ( 70)بينت الفقرة الثانية من مادة  -

الشريعة العامة التـي  رجـع إلـى دحكامهـا حـال  باعتبار  2016لسنة  81بالقانوأ رمم 
 1981( لسـنة 139التعليم الصادر بالقانوأ رمم ) رلو دحكاس الباب السابع من مانوأ 

وذو الباب الخاص بأعلا  ذيئة التعليم  2007( لسنة 155والملا  بالقانوأ رمم )
 والتي تن م شئونهم الوظيفية.

 ئ  المعلمـينالشرول الواجب توافرذا فيمن ضشغل وظيفـة مـن وظـا (72مادة ) تحدد -
ضكوأ من رريجـى كليـاا التربيـة دو حاصـاًل  أدو  ،بأأ ضكوأ متمتعًا بالجنسية المصرية

ــى مؤذــل عــال   ــوى مناســب  عل ، ودأ باإل ــافة إلــى شــهادة دو إجــازة تأذيــل تربــوى ترب
 .ضستوفى  رام  التنمية المهنية المقررة لشغل وظيفة

دأ ضكوأ شـغل وظيفـة معلـم مسـاعد بالتعامـد لمـدة سـنتين ما لـة  (73مادة )أوضحت  -
ودأ  ،در  ردى المحافظ المختصبعد زير التربية والتعليم للتجد د سنة دررى بقرار من و 

ضحصــل شــاغلها علــى شــهادة الصــالحية مــن األكادضميــة المهنيــة للمعلمــين ويجــوز فــي 
حالة اللرورة إعادة التعامد لمدة سنة واحدة غيـر ما لـة للتجد ـد مـع مـن انتهـى عقـد  

رار مـــن المحـــافظ ، كمـــا  ينـــ  دأ ضعــين بقـــتلقائيــًا مـــن شـــاغلى وظـــائ  معلــم مســـاعد
المختص في وظيفة معلم من دملى سنة على األمل فـي وظيفـة معلـم مسـاعد وحصـل 

، كمــا دجــازا بعــد موافقــة صــالحيتل للعمــل  راللهــا علــى الشــهادة المشــار إليهــا وثبتــ
وزيــر الماليــة تســوية حالــة مــن ضحصــل علــى مؤذــل عــال  دثنــا  الخدمــة مــن العــاملين 

ا بشرل استيفا  المعا ير التي تطلبها األكادضمية المهنيـة بالمدارس واإلداراا والمد ريا
 .للمعلمين
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فـى التعليم المشـار إليهـا وظائ  التعيين دو التعامد لشغل دأ ضكوأ ( 76مادة )أبانت  -
 وجـل للجميـع وبمـا ضكفـل ت ـافؤ  االنتشـارمن رالل إعالأ مـومى وواسـع ( 70المادة )

افقـة مجلـس الـوزرا   نـا  علـى عـر  الفرص، كما دجـازا فـي حالـة اللـرورة بعـد مو 
اإلعــالأ المشــار إليــل بــالفقرة الســابقة دارــل نطــا  دأ ضكــوأ وزيــر التربيــة والتعلــيم 

ارتبــار شــغل الوظيفــة  ضجتــازوأ علــى دأ  ــتم ترتيــب مــن  محاف ــة دو دكثــر دوأ غيرذــا
ط والمفا لة  ينهم بمراعاة مؤذالتهم وربراتهم وتن م الالئحـة التنفي ضـة وسـائل و ـواب

 اإلعالأ.
ــادة نصــت  - وكيــل إدارة "و "إدارة تعليميــة مــد ر"وظيفــة علــى دأ ضكــوأ شــغل  (79)م

بأمدميـة ســنتين علــى بطريــق االرتيـار مــن  ــين شـاغلى وظيفــة معلــم دول )د(  "تعليميـة
، كمــا دجــازا تعيــين الحاصــلين علــى األمــل، فــي مســابقة عامــة فــي نطــا  كــل محاف ــة

بمـدارس التعلـيم  "ووكيـل مدرسـة" "مد ر مدرسة"فتى د لوس المعلمين والمعلماا في وظي
 األساسى وذلك وفقًا للقواعد والشرول التي ضصدر  ها مرار من وزير التربية والتعليم.

 

 الثانيةاملادة 
 عمــل بــل مــن اليــوس التــالى والنشــر القــانوأ فــي الجريــدة الرســمية وذــى المــادة المتعلقــة  

 لتاري  نشر .
 

 

  الدولة ملشروع القانون املعروض:اجعة جملس : مرثالثاً 
تـم عــر  مشـروق القــانوأ علـى مســم التشـريع بمجلــس الدولـة حيــث مـاس  دراســتل فــي  

 و  النصوص الدستورية والقانونية ذاا الصلة، وماس بمراجعتل وإفراغل في الصيغة القانونيـة 
هـــا بعـــض التـــي تســـتقيم معهـــا دحكـــاس المشـــروق علـــى األســـس القانونيـــة الســـليمة، وددرـــل علي

 الصياغة. وإحكاسلتها اعتباراا  بط التعد الا اللف ية التي امت
 

 : التعديالت الىت أجرتها اللجنة على مشروع القانون ومربراتها. رابعًا 
 الموافقة على مشروق القانوأ مع إدرال بعض التعد الا على النحو التالى: ردا اللجنة

 ) المادة األولى (
ــا يعادهلــا" عبــارةإ ــافة  (72مادة ) تحقيقــا  ومــا فــي حكمهــالتشــمل جميــع الوظــائ   "أو م

  . افةلل لمبادئ العدالة والمساواة الوظيفية في الحقو  والواجباا
 نمـا د "وزيـر التربيـة والتعلـيم"بعـد عبـارة  "والتعليم الفـى" عبارةكما ردا إ افة 
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بـل وجـود وردا في مشروق القـانوأ توحيـدًا للمسـمياا وتجنبـًا لمـا ضمكـن دأ  رت
مسمياا عد ـدة للـوزير القـائم علـى التعلـيم مبـل الجـامعى مـن يثـار سـلبية غيـر 

 .مرغوب فيها
ويستثى مـن ججـا ة التيهيـل الرتبـوى "ردا اللجنة إ ـافة عبـارة  2 بند

ــة وليســانس ا دا  واحلاصــل ــة االجتماعي ــالوريود ا دم ــى بك ن عل
" يفة جخصـائىقسمى علم النفس واالجتماع جذا كان متقدمًا لشغل وظ

ستثنا  الحاصلين على بكالوريوس الخدمـة االجتماعيـة الوذلك  ،إلى نهاضة البند
مـن إجــازة التأذيـل التربـوى فــي علـم الــنفس واالجتمـاق  ىليسـانس اآلداب مسـمو 

 .حالة التقدس لشغل وظيفة درصائى
ة مـن المـادة لثـثا" إلى الفقـرتين األولـى والأو ما يعادهلا" عبارةجنة إ افة لردا ال (79مادة )

 (.72اتسامًا مع ما تم تعد لل في مادة )
 

 -:خامسًا: رأى اللجنة املشرتكة
ــة  ــب المعلمــين تــرى اللجن ــر مــن مطال ــانوأ ضحقــق ال ثي دأ ذــ ا المشــروق بق

ويحســـن مـــن دحـــوالهم الوظيفيـــة والمعيشـــية ويفـــتم البـــاب ومصـــالحهم والمعلمـــاا 
وذــو مــا  منلــبطةومعــا ير محــددة  ي وظــائفهم بلــوابطن والترمــى فــيدمــامهم للتعيــ

أ إ ــنعكس دثــر  علــى العمليــة التعليميــة مباشــرة وذــو تــأثير إضجــا ى  ــال شــك حيــث 
 الباب ألى تطوير دو إصالح للعملية التعليمية ذو إصالح دحوال القائمين عليها. 

، بعــد التعــد ل واللجنــة المشــتركة إذ توافــق علــى مشــروق القــانوأ المعــرو 
 مر الموافقة عليل بالصيغة المرفقة.ترجو المجلس المو 

 ةرئيس اللجنة املشرتك  
 سامى هاشم استاذ دكتور  
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 جــدول مقــارن
 املشرتكة  وافقت عليه اللجنةكما  يف مشروع القانون النص كما ورد من احلكومة  النص فى مشروع القانون القانون القائمالنص يف 

 
 قانون التعليم

 1981لسنة 139الصادر بالقانون رقم 
 ــــــــــــ

 قرار رئيس جملس الوزراء
 مبشروع قانون

 التعليمبتعديل بعض أحكام قانون 
 1981لسنة  139الصادر بالقانون رقم 

 ـــــــــــــ
 رئيس جملس الوزراء

 بعد االطالع على الدستور
 ؛1981لسنة  139وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 

 ؛2016لسنة  81وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 
 وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 ؛مجلس الدولة بناء على ما ارتآهو 

 
 مشروع قانون 

 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم
 1981لسنة  139الصادر بالقانون رقم 

 ـــــــــــــ
 باسم الشعب

 رئيس اجلمهورية

 قـرر 
 مشروع القانون اآلتى نصه يقدم إىل جملس النواب

 )املادة األوىل(

 قـــرر
 وقد أصدرناه ،تى نصهآلجملس النواب القانون ا

 )املادة األوىل(
  

(، 72والمواد ) ،(70ُيستبدل بنصوص الفقرة الثانية من المادة )
( من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 79(، و)76(، )73)

 النصوص االتية: 1981لسنة  139

 تستبدل عبارة "وزير التربية والتعليم والتعليم الفني" بعبارة: "وزير
 كما التعليم" أينما وردت بهذا القانون،التربية والتعليم" أو "وزير 

(، 72) (، والمواد70الثانية من المادة ) الفقرة يستبدل بنصوص
 139( من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 79(، و)76(، )73)

 تية:آلالنصوص ا 1981لسنة 



-8-  

 املشرتكة  وافقت عليه اللجنةكما  يف مشروع القانون النص كما ورد من احلكومة  النص فى مشروع القانون القانون القائمالنص يف 

 -( فقرة ثانية:70مادة ) -ثانية:( فقرة 70مادة ) -( فقرة ثانية:70مادة )
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر أحكام  وتسرى 

فيما لم يرد بشأنه نص فى  1978لسنة  47بالقانون رقم 
 هذا الباب.

         قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون وتسرى أحكام 
 فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا الباب. 2016لسنة  81رقم 

 كمـــا هــى

   
 (:72مادة ) (:72)مادة  (:72مادة )

خالل بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص إلمع عدم ا
يشترط ، نظام العاملين المدنيين بالدولةقانون عليها فى 

فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتبارًا من تاريخ 
 -:ىالعمل بهذا الباب ما يأت

خالل بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص إلمع عدم ا
     م ـقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رق عليها فى

يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف  2016لسنة  81
 -:ىالمعلمين اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأت

خالل بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص إلمع عدم ا
م ــادر بالقانون رقــة الصــة المدنيـون الخدمـقانعليها فى 

ن ـــــة مـــل وظيفــن يشغــرط فيمــيشت 2016لسنة  81
اعتباراً من تاريخ العمل  أو ما يعادهلان ـيـــمــف المعلــــائــــوظ

 -بهذا الباب ما يأتى:
و جنسية إحدى أأن يكون متمتعا بالجنسية المصرية  -1

الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف 
 العامة.

و جنسية إحدى أأن يكون متمتعا بالجنسية المصرية  -1
الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف 

 العامة.

 .وـــكمـــا هــ -1

ويجوز لوزير التربية والتعليم االستثناء من هذا الشرط عند 
وفقا للقواعد التى تبينها  ،التعاقد مع المعلمين األجانب

 الالئحة التنفيذية.

ويجوز لوزير التربية والتعليم االستثناء من هذا الشرط عند 
وفقا للقواعد التى تبينها  ،التعاقد مع المعلمين األجانب

 الالئحة التنفيذية.

االستثناء  والتعليم الفىنويجوز لوزير التربية والتعليم 
وفقا  ،من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين األجانب

 الئحة التنفيذية.للقواعد التى تبينها ال
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 املشرتكة  وافقت عليه اللجنةكما  يف مشروع القانون النص كما ورد من احلكومة  النص فى مشروع القانون القانون القائمالنص يف 

حاصاًل على من خريجى كليات التربية أو أن يكون  -2
أو على مؤهل عال مناسب  ،تربوى مناسبعال  مؤهل  

 .تأهيل تربوى  (إجازة)لى شهادة إ باإلضافة

أن يكون من خريجى كليات التربية أو حاصال على  -2
مؤهل عال تربوى مناسب أو على مؤهل عال مناسب 

 لى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى.إ باإلضافة

على  أو حاصالً أن يكون من خريجى كليات التربية  -2
باإلضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل مؤهل عال مناسب 

ويستثىن من إجازة التأهيل الرتبوى  تربوى،
بكالوريوس اخلدمة االجتماعية ن على واحلاصل

إذا  وليسانس اآلداب قسمى علم النفس واالجتماع
 .كان متقدمًا لشغل وظيفة إخصائى

أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل  -3
الوظيفة وتحدد الالئحة التنفيذية اشتراطات التأهيل 

 التربوى المطلوب.

يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل أن  -3
 .الوظيفة

 .ـــوكمـــا هــ -3

وتحدد الالئحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوى  
 .المطلوب

 كمـــا هــــى

 (:73مادة ) (:73مادة ) (:73مادة )
بالتعاقد لمدة سنتين قابلة  "معلم مساعد"يكون شغل وظيفة 
بعد أخذ  .بقرار من وزير التربية والتعليمللتجديد سنة أخرى 

ويجب على شاغلها خالل هذه المدة رأى المحافظ المختص 
الحصول على شهادة الصالحية لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة 
التعليمية التى يعمل بها، فإذا لم يحصل على الشهادة خاللها 

 انتهى عقده تلقائيا دون حاجة ألى إجراء.

يكون شغل وظيفة " معلم مساعد " بالتعاقد لمدة سنتين 
بقرار من وزير التربية والتعليم بعد قابلة للتجديد سنة أخرى 

 .أخذ رأى المحافظ المختص

يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة 
ديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ـللتج

 .بعد أخذ رأى المحافظ المختص الفىنوالتعليم 
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 املشرتكة  وافقت عليه اللجنةكما  يف مشروع القانون النص كما ورد من احلكومة  النص فى مشروع القانون القانون القائمالنص يف 
ويجب على شاغلها خالل هذه المدة الحصول على شهادة  

كاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة أل الصالحية من ا
التعليم بالمرحلة التعليمية التى يعمل بها، فإذا لم يحصل على 

 الشهادة خاللها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة ألى إجراء.

 كمـــا هــــى

حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير  ويجوز فى 
قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيا من شاغلى وظائف" 
معلم مساعد" لعدم حصوله على شهادة الصالحية المشار 

ليها بالفقرة السابقة خالل المدة المحددة لها، وذلك بقرار من إ
فإذا لم يحصل  ،خذ رأى المحافظأوزير التربية والتعليم بعد 

على هذه الشهادة خالل تلك السنة انتهى عقده تلقائيا دون 
 .حاجة ألى إجراء

ويجوز فى حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير 
قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيا من شاغلى وظائف" 
معلم مساعد" لعدم حصوله على شهادة الصالحية المشار اليها 

السابقة خالل المدة المحددة لها، وذلك بقرار من وزير  بالفقرة
فإذا  ،خذ رأى المحافظأبعد  والتعليم الفىنالتربية والتعليم 

لم يحصل على هذه الشهادة خالل تلك السنة انتهى عقده 
 تلقائيا دون حاجة ألى إجراء.

ويعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة معلم من 
فى وظيفة معلم مساعد، وحصل أمضى سنة على االقل 

خاللها على الشهادة المشار اليها، وثبتت صالحيته للعمل 
 وفقا للمعايير التى تحددها الالئحة التنفيذية.

ويعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة "معلم" من 
قل فى وظيفة "معلم مساعد" وحصل ألأمضى سنة على ا

ليها، وثبتت صالحيته للعمل، إخاللها على الشهادة المشار 
 وفقا للمعايير التى تحددها الالئحة التنفيذية.

 كمـــا هــى
 
 
 
 

 كمـــا هــى
 
 

ويسرى حكم الفقرة األولى على االخصائيين االجتماعيين 
والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة 

ن ( م70المشار إليهم في المادة )واالعالم وأمناء المكتبات 
 .هذا القانون اللذين يعينون بعقود مؤقتة

ن يخصائيين االجتماعيإلويسرى حكم الفقرة األولى على ا
خصائيى الصحافة أخصائيى التكنولوجيا و أوالنفسيين و 

 وأمناء المكتبات. ،عالمإلوا
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 املشرتكة  وافقت عليه اللجنةكما  يف مشروع القانون النص كما ورد من احلكومة  النص فى مشروع القانون القانون القائمالنص يف 
ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل 

بالمدارس على مؤهل عال اثناء الخدمة من العاملين 
دارات والمديريات، بشرط استيفاء المتطلبات التى إلوا

 تحددها األكاديمية المهنية للمعلمين.

ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل 
ثناء الخدمة من العاملين بالمدارس أعلى مؤهل عال 

تحددها  دارات والمديريات، بشرط استيفاء المتطلبات التىإلوا
 األكاديمية المهنية للمعلمين.

 كمـــا هــى

 (:76مادة ) (:76مادة ) (:76مادة )
( من هذا القانون يكون 73دون اخالل بحكم المادة )

و التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار اليها فى أالتعيين 
عالن واسع إ( من هذا القانون من خالل 70المادة )

ويتم ترتيب  يكفل تكافؤ الفرص. ه للجميع وبمااالنتشار يوج
من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة 
مؤهالتهم وخبراتهم. وتنظم الالئحة التنفيذية وسائل 

 .اإلعالن وقواعد الترتيب والمفاضلة

( من هذا القانون يكون 73خالل بحكم المادة )إدون 
ليها فى إار و التعاقد لشغل وظائف التعليم المشأالتعيين 
عالن واسع إمن خالل  ،( من هذا القانون 70المادة )

 وبما يكفل تكافؤ الفرص. ،االنتشار يوجه للجميع

 
 كمـــا هــى

ويجوز فى حالة الضرورة بعد موافقة مجلس الوزراء بناء  
عالن المشار إلن يكون اأعلى عرض وزير التربية والتعليم 

كثر دون أو أليه بالفقرة السابقة داخل نطاق محافظة إ
 غيرها.

ويجوز فى حالة الضرورة بعد موافقة مجلس الوزراء بناء 
ن يكون أ والتعليم الفنيعلى عرض وزير التربية والتعليم 

ليه بالفقرة السابقة داخل نطاق محافظة أو إعالن المشار إلا
 أكثر دون غيرها.

اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة  يجتازون ويتم ترتيب من  
وتنظم الالئحة التنفيذية  .بينهم بمراعاة مؤهالتهم وخبراتهم

 عالن وقواعد الترتيب والمفاضلة.إلا وضوابطوسائل 
 كمـــا هــى
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 (:79مادة ) (:79مادة ) (:79مادة )
يكون شغل وظيفتى مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين 

  .قابلة للتجديدوظيفة معلم أول )أ( بأقدمية سنتين  شاغلى
دارة إووكيل "دارة تعليمية" إيكون شغل وظيفتى "مدير 

معلم أول "بطريق االختيار من بين شاغلى وظيفة  "تعليمية
بأقدمية سنتين على االقل فى مسابقة عامة فى نطاق  ")أ(

 كل محافظة، ويكون االختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.

دارة إووكيل "يكون شغل وظيفتى "مدير ادارة تعليمية" 
معلم أول "بطريق االختيار من بين شاغلى وظيفة  "تعليمية

بأقدمية سنتين على األقل، فى مسابقة  أو ما يعادهلا ")أ(
عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون االختيار لمدة سنتين 

 قابلة للتجديد.
ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد 
الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات اإلدارة 

 .المدرسية، على النحو الذى تحدده الالئحة التنفيذية

ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول 
 ،دارة المدرسيةإلوالمراحل التعليمية بها، ووفق احتياجات ا

 على النحو الذى تحدده الالئحة التنفيذية. وذلك
 كمـــا هــى

بطريق  "مدير مدرسة ووكيل مدرسة"ويتم شغل وظيفتى  
قل ألعلى ا "معلم أول )أ("االختيار من بين شاغلى وظيفة 

للمدير ومعلم أول للوكيل فى مسابقة عامة فى نطاق كل 
 .محافظة، ويكون االختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد

ويتم شغل وظيفتى "مدير مدرسة ووكيل مدرسة" بطريق 
 أو ما يعادهلا "معلم أول )أ("االختيار من بين شاغلى وظيفة 

للوكيل فى مسابقة  أو ما يعادهلاقل للمدير ومعلم أول ألعلى ا
عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون االختيار لمدة سنتين 

 .قابلة للتجديد
ويتم اختيار شغل وظيفة مدير ووكيل مدرسة من شاغلى 
وظيفة معلم أول )أ( على األقل للمدير ومعلم أول للوكيل 
في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة ويكون االختيار 

 سنتين قابلة للتجديد.لمدة 

ويجوز تعيين الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات فى 
بمدراس التعليم  "مدرسةمدير مدرسة ووكيل "وظيفتى 

وذلك وفقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار  ،ساسىألا
 .من وزير التربية والتعليم

 

ويجوز تعيين الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات فى 
بمدراس التعليم  "مدير مدرسة ووكيل مدرسة"وظيفتى 

يصدر بها قرار  وذلك وفقا للقواعد والشروط التى ،ساسىألا
 .والتعليم الفنيمن وزير التربية والتعليم 
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 .ليهاإلكل وظيفة من الوظائف المشار 
 كمـــا هــى

   
 )املادة الثانية( )املادة الثانية( 
ويعمل به من اليوم  ،ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية 

 التالى لتاريخ نشره.

                            
 رئيس مجلس الوزراء                               

7/6/2018 

 )مهندس/ شريف اسماعيل(   

ويعمل به من اليوم  ،ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية
 التالى لتاريخ نشره.

 وينفذ كقانون من قوانينها.يبصم هذا القانون بخاتم الدولة 
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