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" تعميم "
إلادااات التعليم باملناطق واحملافظات
وفقه اهلل
وفقه اهلل

سعاادة مدير عام التعليم
سعاادة مدير التعليم
السالم عليكم وامحة اهلل وبركاته
حرص اام مااو الااولااة علاال تااوفمل البي ااة املناساابة للمعلمااني واملعلمااات ااا ياانعكس إجياب اام علاال
العملية التعليمية ونظرام ملا يطرأ عليهم مو ظروف تستدعي النظر فيها.
جتدون برفقه ضوابط نقل املعلماني واملعلماات ذوي الظاروف اخلاصاةل للعمال و،باهل وإلغاا
مجياام مااا يتعاااا معااه مااو تعاااميم سااابقةل وتشااكيل ةنااة الظااروف اخلاصااة الدرعيااة با ادااتكم
وتزويد اللجنة الرئيساة للظاروف اخلاصاة باالولااة ب اواة ماو راراا تشاكيل اللجناة الدرعياة اال
مدة أر اها أسبوعني مو تااخيه.
وتقبلوا حتياتي وتقديري للل
نائب ولير التعليم
اد .عبدالرمحو بو حممد العاصمي
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املادة األوىل
 )1يق د بالعبااات اآلتية أينما واادت يف هذه الضوابط املعاني املبيناة أماام كال منهاا ماامل يقات
السياق الف ذلك- :
ولااة التعليم
الولااة
ولير التعليم
الولير
ضوابط نقل أو ندب املعلمني واملعلمات ذوي الظروف اخلاصة
الضوابط
طلبات نقل أو ندب املعلمني واملعلمات ذوي الظروف اخلاصة
طلبات النقل
إادااة التعليم يف املناطق واحملافظات
إادااة التعليم
ةنة نقل أو ندب املعلمني واملعلمات ذوي الظروف اخلاصة يف الولااة
اللجنة الرئيسة
ةنة نقل املعلمني واملعلمات ذوي الظروف اخلاصة يف إادااات التعليم
اللجنة الدرعية
مو تنطبق عليهم شروط وضوابط احلاالت الطبية أو اال،تماعية الوااادة يف هذه
ذوو الظروف
الضوابط
اخلاصة
نطاق ،غرايف حمداد مو الولااة لطلبات النقل اخلاا،ي
رطاع النقل
مستند امسي مو ،هة معتربة إلثبات حالة
مشهد
 )2اإلشااة يف هذه الضوابط إىل املدراد تشامل اإلشاااة إىل اةمام والعكاس صامي ماا مل يقات
السياق الفه.
 )3اإلشااة يف هذه الضوابط إىل املذكر تشمل اإلشااة إىل املؤنث ما مل يقت السياق الفه.
املادة الثانية
 )1تُشاااكل ةناااة ائيساااة يف ،هاااال الاااولااة تسااامل "ةناااة نقااال املعلماااني واملعلماااات ذوي الظاااروف
اخلاصااة" للنظاار يف طلبااات نقاال أو ناادب املعلمااني و املعلمااات ذوي الظااروف اخلاصااة لي اتم تساامية
أعضائها مو معالي ولير التعليم أو مو ينيبه.
 )2ختتص اللجنة الرئيسة باالنظر يف طلباات النقال باني رطاعاات النقال اخلااا،ي احملالاة إليهاا ماو
اللجنة الدرعية وفقام هلذه القواعد.
 )3جتتماام اللجنااة الرئيسااة ااال العااام الدااسااي أساابوعيام لدااسااة الطلبااات املرفوعااة هلااا وكلمااا
ادعت احلا،ة بدعوة مو ائيسها وتتخذ اأيها باإلمجاع.
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املادة الثالثة
)1

)2

)3
)4
)5
)6

تُشكل ةنة يف كل إادااة تعليم بقراا مو مدير التعليم تسمل "اللجنة الدرعية لنقل املعلمني
واملعلمات ذوي الظروف اخلاصة"ل برئاسة املساعد للشؤون املداسيةل وعضوية كل مو مدير
شؤون املعلمنيل ومديري اإلشراف الرتبوي ( بننيلبنات ) ومديري الرتبية اخلاصة
( بننيل بنات ) وطبيبلوأمني للّجنة مو غمل شاغلي الوظائف التعليميةل وتزويد اللجنة
الرئيسة ب واة مو رراا تشكيل اللجنة الدرعية ال مدة أر اها أسبوعان مو تاايخ
صدوا ضوابط نقل املعلمني واملعلمات ذوي الظروف اخلاصة.
ختتص اللجنة الدرعية يف إادااة التعليم بدااسة طلبات النقل ادا ل رطاع النقل وفقام ألحكام
هذه الضوابط واملتعلقة باحلاالت الطبية اخلاصة ر املعلم أو املعلمة أو مر أحد األبنا
أو مر لوج املعلمة أو مر لو،ة املعلم والبت فيها بعد التأكد مو صمة وتوفر مجيم
البيانات واملستندات املطلوبة لكل حالة ل وال جيول للجنة الدرعية النقل بني رطاعات النقل
اخلاا،ي إال عو طريق اللجنة الرئيسة.
جتتمم اللجنة الدرعية أسبوعيام لدااسة الطلبات املقدمة هلالوكلما ادعت احلا،ة بدعوة مو
ائيسها وتتخذ اأيها باألغلبية.
ترفم اللجنة الدرعية الطلبات املطابقة للضوابط والشروط إىل اللجنة الرئيسة إلكرتونيام بعد
ادااستها وتدريقها مو ربل املخت ني يف اللجنة الدرعية .
ال ترفم الوثائق واملستندات إالَّ بعد التأكد مو مطابقتها مم األصو وت ديقها مو ربل إادااة
املداسة.
ترفم اللجنة الدرعية إىل اللجنة الرئيسة تقريرام ف ليام باحلاالت اليت متت ادااستها واإل،را
املتخذ فيها موضمام فيه مكان وسبب النقل.
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املادة الرابعة
عند النظر يف طلبات النقل جيب اتباع اإل،را ات التالية- :
 .1املعلم أو املعلمة الاذي تنطباق علياه أي ماو حااالت النقال الاوااادة يف هاذه الضاوابط ويرغاب يف النقال
عليه اتباع ما يلي:
أ -افاااااااام طلبااااااااه عاااااااارب نظااااااااام عااااااااني اإللكرتونااااااااي خلاااااااادمات املعلاااااااام علاااااااال الاااااااارابط
() https://ien.moe.gov.sa/eServices/ienTeachers
ب -التقاادم إىل رائااد املداسااة الاايت يعماال بهااا املعلاام أو املعلمااة ملطابقااة املسااتندات واسااتكما افاام
الطلب.
ج -إافاق أصو مجيام الوثاائق واملساتندات املطلوباة ملطابقتهاا مام ماا ر افعاه علال النظاام صاااداةم
مو ،هات حكومية ل علل أن تكون التقااير الطبية وفقاام لنماوذج التقريار الطاع املعمام ماو ولااة
ال مة بررم  26/8/275177يف 1432/10/29ها.
لاف لاد
اد -يورم املعلم إررااام ب مة وسالمة مجيم األوااق واملستندات املرفقة بالطلب وحتدا
رائد املداسةل وإذا ثبت الف ذلك فيمق للولااة اختاذ اإل،را ات النظامية حياله.
 .2تنظر اللجنة الرئيسة يف الطلبات املرفوعة إليها مو اللجان الدرعياة با ادااات التعلايمل وعلال املعلماني
واملعلمات متابعة الطلب عرب النظام اإللكرتوني (عني خلدمات املعلم ا الظروف اخلاصة ).
 .3تااداو وتدمااص اللجنااة الدرعيااة الطلااب للتأكااد مااو تااوافر مجياام الوثااائق واملسااتندات ومطابقتهااا
للشروط والضوابطل وللجنة الدرعية طلب أي أوااق أو مستندات تراها ضرواية.
 .4علل اللجنة الدرعية عادم افام أي طلاب غامل مكتمال أو غامل مطاابق للمااالت الايت تاداو ماو ربال
اللجنة الدرعية.
 .5ترفااام اللجناااة الدرعياااة يف إادااات التعلااايم احلااااالت الااايت تناااداج ضااامو ا ت اااا اللجناااة الرئيساااة
إلكرتونيام بعد ادااستها و تدريقها والتمقق مو انطباق الضوابط والشروط عليها.
 .6تداو اللجنة الرئيسة الطلبات املرفوعة هلا ماو اللجاان الدرعياة وتبات فيهاا بعاد التأكاد ماو مجيام
البيانااات واملسااتندات املطلوبااة لكاال حالةلوللجنااة طلااب أي أوااق أو مسااتندات تدياادها يف عملااها
وت اادا ررااهااا يف كاال حالااة علاال حاادةل وجيااب أن يكااون ررااهااا يف حالااة اف ا طلااب النقاال
مسببام.
 .7ال تُعااد ادااسة أي طلب متت ادااسته سابقام ما مل يطرأ علل احلالة أمرٌ يستدعي إعااادة الدااساة مارة
أ ر .
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املادة اخلامسة
عند النظر يف طلبات النقل جيب مراعاة األحكام التالية :
 .1توفر أصاو الوثاائق واملساتندات املطلوباة شارط لدااساة احلالاةل وال يلازم ماو توفرهاا نقال املعلام أو
املعلمة.
 .2ال ينقل املعلم أو املعلمة للماالت املرضية إذا كان العالج متاوفرام يف حادواد املنطقاة اةغرافياة إلادااة
التعليم اليت يعمل بهال ويف هاذه احلالاة نكاو نقلاه أو ندباه للقطااع الاذي يتاوفر فياه العاالج ادا ال
املنطقة اةغرافياة إلادااة التعلايم الايت يعمال بهاا املعلام وذلاك بعاد موافقتاه وتعاديل طلباه إلكرتونياام
عرب النظام .
 .3ال ينقل املعلم أو املعلمة للماالت العال،ية مثل :العالج املؤرتل احلاالت اليت حتتااج إىل عاالج ادوائاي
فقاااطلأو املتابعاااات املتباعااادة أو الدواياااةلأو احلااااالت الااايت يُوصااال فيهاااا بالراحاااة وعااادم اإل،هاااااد
والسدرلأو العالج الطبيعايلأو عاالج السامنةلأو احلمياة الغذائياةلأو األمارا الايت لايس هلاا تاأثمل
علاااااال ال اااااامة اةساااااادية كالبهاقلوالعقملوال اااااارعلأو األماااااارا الشااااااائعة كالسااااااكري
والضغطلوعيوب النطق والسمم وحنوهما.
 .4حاالت اإلعارة ألحد األبنا ل كالتوحد والشلل الدماغي والتخلف العقلي وحنوهاا نكاو ادااساتها
يف حا و،واد تقرير تشخي ي يوض حالة الطدل معد مو ربل مراكز اخلادمات املسااندة التابعاة
لولااة التعليملأو تقرير طع يوض حالة الطدل معد مو عياادات اضطرابات النماو والسالو التابعاة
لولااة ال مةلوكان عمر الطدل بني ( )12-4سنة.
 .5ال جيااول نقاال املعلاام أو املعلمااة لااندس احلالااة الاايت تقاادم بهااا إال ملاارة واحاادة فقااطل و ااق للمعلاام أو
املعلمة التقدم بطلب النقل حلالة أ ر .
 .6يو،ه املعلم أو املعلمة يف القطاع املنقو إليه وفقام لالحتياج واملوالنة.
 .7إذا أوصت اللجنة الرئيسة بنقال املعلام أو املعلماة فيكاون تندياذ النقال بنهاياة العاام الدااساي وللجناة
الرئيسة احلق بالنقل للماالت املرضية احلر،ة أو وفاة لوج املعلمة أثنا العام الدااسي.
 .8ال ق للمعلم أو املعلمة املنقو وفقاام للظاروف اخلاصاة الرتا،ام عاو النقال بعاد إ اال طرفاه وعلياه
املباشرة يف اإلادااة املنقو إليها.
 .9املعلم أو املعلمة الذي يعاني مو أمرا ندسية ال تنداج ضمو احلاالت املرضاية الايت تداساها اللجناة
ويعاماال وفااق الدقاارة اراام (  ) 9مااو املاااادة ثاني اام ( األسااباب املتعلقااة بامل االمة التعليميااة ) وهااي مااو
األسباب املو،بة للتمويل إىل عمل إادااي املعتمدة بتعميم معاالي نائاب وليار التعلايم ارام 31472764
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وتااااايخ 1431/9/22هااا بعاااد إحالتاااه للهي اااة الطبياااة للتأكاااد ماااو ماااد صاااالحيته لالساااتمراا يف
التدايس.
 .10إذا أوصت اللجنة الرئيسة بنقل املعلم أو املعلمة (املعلمان لو،اان ) يف إحاد احلااالت التالياة (مار
(املعلم أو مر املعلمة أو مر أحد األبنا أو مر لوج املعلمة أو مار لو،اة املعلام) ينقال اآل ار
معه بشرط أال نضي علل نقل أحدهما أكثر ماو عاام عناد افام الطلاب وأال يكاون نقال أحادهما
بالظروف اخلاصة ربل مباشرة اآل ر.
 .11إذا أوصت اللجنة الرئيسة بندب املعلم أو املعلمة لظاروف صامية فيكتدال عناد تقاديم طلاب متدياد
الندبلافم تقرير طع حاديث ماو املنطقاة املنادوب إليهاا إلكرتونياام عارب النظاامل ربال تااايخ نهاياة
الندب بشهر ليتم ادااسة الطلب.
 .12للجنة الرئيسة تقدير حا،ة احلالة إما بالنقل أو بالندب أو باالعتذاا عو املوافقة علل طلب النقل.

النسخة اإللكرتونية ـ ـ ـ

ضوابط نقل املعلمني واملعلمات ذوي الظروف اخلاصة للعام الدراسي  1439ـ 1440هـ

املادة السادسة
تنظر اللجنة الرئيسة يف طلب املعلم أو املعلماة املتقادم بطلاب النقال أو النادب إذا تاوافرت فياه شاروط أي
مو احلاالت التالية- :

أوالم -احلاالت الطبية- :

احلالة األوىل  :إذا أصيب املعلم أو املعلمة ر ال نكو عال،ه يف حدواد املنطقة اةغرافية
إلادااة التعليم اليت يعمل بهالفيجول أن ينقل أو يندب إىل القطاع الذي يرغب فيه إذا كان عال،ه
متوفرام فيهل ويف حا توفر العالج يف حدواد املنطقة اةغرافية إلادااة التعليم ولكو يف رطاع نقل
خمتلف عو رطاع املتقدم فيمكو النقل أو الندب إىل رطاع توفر العالج ادا ل املنطقة اةغرافية
ويشرتط للنظر يف هذه احلالة إافاق أصل املستندات اآلتية- :
 )1تقرير طع حديث مو أحد مستشديات املنطقة اليت يعمل بها املعلام أو املعلماةلوفق مناوذج التقريار
الطع املعمم مو ولااة ال مة باررم  26/8/275177يف 1432/10/29ه ا يدياد بعادم تاوفر العاالج
يف املنطقة.
 )2تقرياار طااع حااديث مااو أحااد مستشااديات املنطقااة الاايت يرغااب يف النقاال إليهااا وفااق منااوذج التقرياار
الطاااع املعمااام ماااو ولااة ال ااامة باااررم  26/8/275177يف 1432/10/29هااا يدياااد بقباااو عاااالج
احلالة لديهم.
 )3صواة اهلوية الوطنية للمعلم أو املعلمة.
احلالاااة الثانياااة :إذا أصااايب أحاااد أبناااا املعلااام أو املعلماااة ااار ال نكاااو عال،اااه يف حااادواد املنطقاااة
اةغرافياة إلادااة التعلاايم الاايت يعماال بهااال فاايمكو أن ينقاال أو يناادب املعلاام أو املعلمااة إىل القطاااع الااذي
يرغب النقل إليه إذا كان عالج ابنه متوفرام فيهل ويشرتط للنظر يف هذه احلالة إافااق أصال املساتندات
التالية- :
 )1صواة م درة مو سجل العائلة.
 )2صواة م درة مو بيان اب األسرة مو األحوا املدنية للمعلم أو املعلمة .
 )3صواة م درة مو شهاادة ميالاد االبو أو البنت.
 )4تقرير طاع مد ال حاديث ماو أحاد مستشاديات املنطقاة الايت يعمال بهاا املعلام أو املعلماةل وفاق
منوذج التقرير الطع املعمام ماو ولااة ال امة باررم  26/8/275177يف 1432/10/29ه ا يدياد
بعدم توفر العالج يف املنطقة.
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 )5تقرير طع مد ل حديث مو أحاد مستشاديات املنطقاة الايت يرغاب يف النقال إليهاا وفاق مناوذج
التقرير الطع املعمام ماو ولااة ال امة باررم  26/8/275177يف 1432/10/29ه ا يدياد بقباو
عالج احلالة لديهم.
 )6تعريف مو ،هة عمل الزوج للمعلمة وتعريف مو ،هة عمل الزو،ة للمعلم .
احلالة الثالثة :إذا مرضت لو،ة املعلم أو مر لوج املعلماة ار ال نكاو عال،اه يف حادواد املنطقاة
اةغرافية إلادااة التعليم اليت يعمل بهاالفيمكو أن ينقال أو ينادب املعلام إىل القطااع الاذي يرغاب النقال
إليه إذا كان العالج متوفرام فيهلويشرتط للنظر يف هذه احلالة إافاق أصل املستندات التالية- :
 )1صواة م درة مو سجل العائلة.
 )2تقرياار طااع مد اال حااديث مااو أحااد مستشااديات املنطقااة الاايت يعماال بهااا املعلملوفااق منااوذج
التقرياار الطااع املعماام مااو ولااة ال اامة بااررم  26/8/275177يف 1432/10/29هاا يديااد بعاادم
توفر العالج يف املنطقة.
 )3تقرياار طااع مد اال حااديث مااو أحااد مستشااديات املنطقااة الاايت يرغااب النقاال إليهااا وفااق منااوذج
التقرير الطع املعمام ماو ولااة ال امة باررم  26/8/275177يف 1432/10/29ه ا يدياد بقباو
عالج احلالة لديهم.
 )4تعريف مو ،هة عمل الزوج للمعلمةلو،هة عمل الزو،ة للمعلم .
احلالة الرابعة :إذا مار والاد املعلام أو املعلماة غامل املتزو،اة ار ننعاه ماو العناياة بندساه وكانات
أعماا اإل وة الذكوا أرل مو ( )18عامام عناد افام الطلبلويساتثنل ماو هاذا الشارط إذا كاان للمعلام
أو املعلمة أخ يعاني مو إعارة متنعه مو العناية بندسه وبوالدهلأو مسجونام ملدة ال تقال عاو عااملويف هاذه
احلالااة نكااو أن ينقاال أو يناادب املعلاام أو املعلمااة إىل رطاااع إرامااة األب ويشاارتط للنظاار يف هااذه احلالااة
إافاق أصل املستندات التالية- :
 )1صواة م درة مو اهلوية الوطنية للمعلم أو املعلمة.
 )2صواة م درة مو سجل العائلة لوالد املعلم أو املعلمة.
 )3صااواة م اادرة مااو بيااان اب األساارة مااو األحااوا املدنيااة لوالااد املعلاام أو املعلمااة (جيااب أن
تكااون األصااو مورعااة مااو األحااوا املدنيااة) موضاامام فيااه أمسااا أبنائااه وتاااايخ ماايالاد كاال
فراد.
 )4صواة م درة مو أصل بيان مواطو حديث مو األحوا املدنياة لوالاد املعلام أو املعلماة (جياب
أن تكون األصو مورعه مو األحوا املدنية).
 )5صواة م درة مو أصال بياان ماواطو حاديث ماو األحاوا املدنياة للمعلماة ولوالادتها ( جياب
أن تكون األصو مورعه مو األحوا املدنية).
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 )6تقرياار طااع حااديث مد اال عااو احلالاة املرضااية لوالااد املعلاام أو املعلمااةلوفق منااوذج التقرياار
الطع املعمم مو ولااة ال مة بررم  26/8/275177يف 1432/10/29ها.
 )7بيان مواطو حديث مو األحوا املدنية موضمام فيه احلالة اال،تماعية للمعلمة.
 )8تقرير طع حديث مد ل مو مستشدل حكومي يوض حالة األخ أو األ ت املعارة.
 )9احلكم الشرعي بالعقوبة لألخ السجني إن و،د.
 )10إثبات مقر إرامة والد املعلم أو املعلمة.
احلالة اخلامسة- :مر والدة املعلم أو املعلمة وتتضمو احلاالت التالية- :
أ  -إذا مرضاات والاادة املعلاام مرض اام عضاااالم فيشاارتط أال يكااون للمعلاام إ ااوة ذكااوا مااو والدتااه تزيااد
أعمااهم عو (  )18عامام عند افم الطلبلويستثنل ماو هاذا الشارط إذا كاان للمعلام أخ يعااني ماو
إعارة متنعه مو العناية بندسه وبوالدتهلأو مسجونام ملدة ال تقال عاو عاام ويف هاذه احلالاة نكاو أن
ينقااال أو ينااادب إىل القطااااع الاااذي تو،اااد باااه والدتهلويشااارتط للنظااار يف هاااذه احلالاااة إافااااق أصااال
املستندات التالية- :
 )1صواة م درة مو اهلوية الوطنية للمعلم.
 )2صواة م درة مو أصل بيان مواطو حديث مو األحوا املدنية لسجل والدة املعلم.
 )3صواة م درة مو أصل بيان مواطو حديث مو األحوا املدنية لوالد املعلم.
 )4صواة م ادرة ماو أصال بياان ماواطو حاديث ماو األحاوا املدنياة للمعلام ولكال أخ (إن و،اد)
موضمام فيها اسم األم والبيانات املدنياة األ ار (جياب أن تكاون األصاو مورعاة ماو األحاوا
املدنية).
 )5بيان اب األسرة مو األحوا املدنية لوالد املعلم.
 )6تقرياار طااع حااديث مد اال عااو احلالااة املرضاايةلوفق منااوذج التقرياار الطااع املعماام مااو ولااة
ال مة بررم  26/8/275177يف 1432/10/29ها.
 )7صك ح ر الواثة ( حالة األم األاملة ).
 )8تقرير طع مد ل عو حالة األخ املعاق إن و،د.
 )9احلكم الشرعي بالعقوبة لألخ السجني إن و،د.
 )10إثبات مقر إرامة األم .
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ب  -إذا مرضاات والاادة املعلمااة مرضاام عضاااالم فيشاارتط أال يكااون للمعلمااة أ ااوات تزيااد أعمااااهو عااو
( )18عام اام عنااد افاام الطلبلويسااتثنل مااو هااذا الشاارط إذا كااان للمعلمااة أ اات تعاااني مااو إعارااة
متنعهاا ماو العنايااة بندساها وبوالاادتهالويف هاذه احلالاة نكااو أن تنقال أو تناادب املعلماة إىل القطاااع
الذي تو،د به والدتهالويشرتط للنظر يف هذه احلالة إافاق أصل املستندات اآلتية:
 - 1صواة م درة مو اهلوية الوطنية للمعلمة.
 - 2صواة م درة مو أصل بيان مواطو حديث مو األحوا املدنية لوالدة املعلمة.
 - 3صواة م درة مو أصل بيان مواطو حديث مو األحوا املدنية لوالد املعلمة.
 - 4صواة م درة مو أصل بيان مواطو حديث ماو األحاوا املدنياة للمعلماة موضاما فياه اسام
األم وسجلها املدني.
 - 5صواة م درة مو أصل بيان مواطو لكل أ ت مو األ وات غمل الشقيقات.
 - 6بيان اب األسرة مو األحوا املدنية لوالد املعلمة.
 - 7تقرير طع حديث مد ل عو احلالاة املرضايةلوفق مناوذج التقريار الطاع املعمام ماو ولااة
ال مة بررم  26/8/275177يف 1432/10/29ها.
 - 8صك ح ر الواثة ( حالة األم األاملة ).
 - 9تقرير طع مد ل عو حالة األ ت املعارة ( إن و،دت).
 - 10إثبات مقر إرامة األم.
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ثانيام -احلاالت اال،تماعية
احلالة األوىل- :املعلم أو املعلمة الوحيد ويتضمو احلاالت التالية- :
أ -املعلاام وحيااد والدتااه األاملااة بشاارط مضااي عااامني علاال املباشاارة يف التعلاايم فايمكو نقلااه إىل مقاار
إرامة والدته ويستثنل مو ذلك إذا كان للمعلم أخ يعاني مو إعاراة متنعاه ماو العناياة بندساه وبوالدتاه أو
مسجونام ا ال يقل عو عام وللنظر يف هذه احلالة جيب إافاق أصل املستندات التالية- :
 )1صواة م درة مو اهلوية الوطنية للمعلم.
 )2صواة م درة مو أصل سجل العائلة لوالد املعلم.
 )3صك ح ر اإلاث لوالد املعلم.
 )4صواة م درة مو أصل بيان اب األسرة مو األحوا املدنية لوالد املعلم ( جيب أن تكون
األصو مورعة مو األحوا املدنية).
 )5صواة م درة مو أصل بيان مواطو حديث مو األحوا املدنية لوالدة املعلم (جيب أن
تكون األصو مورعه مو األحوا املدنية).
 )6صواة م درة مو أصل بيان مواطو حديث مو األحوا املدنية للمعلم ولكل أخ (إن و،د)
موضمام فيها اسم األم والبيانات املدنية األ ر (جيب أن تكون األصو مورعة مو
األحوا املدنية).
 )7بيان مواطو حديث مو األحوا املدنية موضمام فيه احلالة اال،تماعية لوالدة املعلم بعد وفاة
والده.
 )8شهاادة وفاة والد املعلم.
 )9شهاادة وفاة أخ املعلم إن و،د.
 )10إثبات مقر إرامة والدة املعلم .
 )11تقرير طع مد ل مو مستشدل حكومي يوض حالة األخ املعاق إن و،د .
 )12صك احلكم الشرعي ألخ املعلم املسجون ملدة ال تقل عو عام إن و،د .
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ب  -املعلمة غمل املتزو،ة وحيدة والدتها األاملة بشرط مضي عامني علل املباشرة يف التعليم
ويستثنل مو ذلك إذا كان للمعلمة أ ت تعاني مو إعارة متنعها مو العناية بندسها وبوالدتها وللنظر
يف ذلك جيب إافاق أصل املستندات التالية- :
 )1صواة م درة مو اهلوية الوطنية للمعلمة.
 )2صواة م درة مو سجل العائلة لوالد املعلمة.
 )3صك ح ر اإلاث لوالد املعلمة.
 )4بيان اب األسرة مو األحوا املدنية لوالد املعلمة (جيب أن تكاون األصاو مورعاة ماو األحاوا
املدنية).
 )5أصل بيان اب األسرة مو األحوا املدنياة للمعلماة ولكال أ ات ( إن و،اد) موضامام فيهاا اسام
األم والبيانات املدنية األ ر (جيب أن تكون األصو مورعة مو األحوا املدنية).
 )6بيان مواطو حديث مو األحوا املدنية موضمام فيه احلالة اال،تماعية للمعلمة.
 )7بيان مواطو حديث مو األحوا املدنية موضمام فيه احلالة اال،تماعية لوالادة املعلماة بعاد وفااة
والدها.
 )8شهاادة وفاة والد املعلمة.
 )9شهاادة وفاة أ ت املعلمة (إن و،دت).
 )10تقرير طع مو مستشدل حكومي يوض حالة األ ت املعارة .
 )11إثبات مقر إرامة والدة املعلمة.
،ا -املعلم وحياد والدتاه املطلقاة بشارط مضاي عاامني علال املباشارة يف التعلايم فايمكو نقلاه إىل مقار
والدتهلويسااتثنل مااو ذلااك إذا كااان للمعلاام أخ يعاااني مااو إعارااة متنعااه مااو العنايااة بندسااه وبوالدت اه أو
مسجونام ا ال يقل عو عام وللنظر يف هذه احلالة جيب إافاق أصل املستندات التالية- :
 )1صواة م درة مو اهلوية الوطنية للمعلم.
 )2صواة م درة مو سجل العائلة لوالد املعلم.
 )3صواة م درة مو بيان اب األسرة ماو األحاوا املدنياة لوالاد املعلام (جياب أن تكاون األصاو
مورعة مو األحوا املدنية).
 )4صواة م درة مو أصل بيان مواطو حديث مو األحوا املدنية لوالد املعلام ولوالدتاه (جياب أن
تكون األصو مورعة مو األحوا املدنية).
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 )5صواة م درة مو أصل بياان ماواطو حاديث ماو األحاوا املدنياة للمعلام ولكال أخ (إن و،اد)
موضمام فيها اسم األم والبيانات املدنية األ ر (جيب أن تكون األصاو مورعاة ماو األحاوا
املدنية).
 )6صك طالق والدة املعلم.
 )7بيااان مااواطو حااديث مااو األحااوا املدنيااة موضاامام فيااه احلالااة اال،تماعيااة لوالاادة املعلاام بعااد
طالرها مو والده.
 )8تقرير طع مو مستشدل حكومي يوض حالة األخ املعاق( إن و،د )
 )9صك احلكم الشرعي ألخ املعلم املسجون ( إن و،د)
 )10إثبات مقر إرامة والدة املعلم .
اد  -املعلمة غمل املتزو،ة وحيدة والدتها املطلقة بشرط مضي عاامني علال املباشارة يف التعلايم فايمكو
نقلااها إىل رطاااع إرامااة والدتهالويسااتثنل مااو ذلااك إذا كااان للمعلمااة أ اات تعاااني مااو إعارااة متنعهاا مااو
العناية بندسها وبوالدتهالوللنظر يف هذه احلالة جيب إافاق أصل املستندات التالية- :
 )1صواة م درة مو اهلوية الوطنية للمعلمة.
 )2صواة م درة مو سجل العائلة لوالد املعلمة.
 )3بيان اب األسرة مو األحوا املدنية لوالد املعلمة ( جيب أن تكون األصو مورعاة ماو األحاوا
املدنية).
 )4صواة م درة مو أصل بيان مواطو حاديث ماو األحاوا املدنياة لوالاد املعلماة ولوالادتها(جيب
أن تكون األصو مورعة مو األحوا املدنية).
 )5بيان مواطو حديث مو األحوا املدنية موضمام فيه احلالة اال،تماعية للمعلمة ولوالدتها.
 )6صك طالق والدة املعلمة.
 )7أصل بيان مواطو حديث مو األحوا املدنية للمعلماة ولكال أ ات (إذا و،ادت) موضاما فيهاا
اسم األم والبيانات املدنية األ ر (جيب أن تكون األصو مورعة مو األحوا املدنية).
 )8تقرير طع مد ل مو مستشدل حكومي يوض حالة األ ت املعارة أن و،دت .
 )9إثبات مقر إرامة والدة املعلمة.

النسخة اإللكرتونية ـ ـ ـ

ضوابط نقل املعلمني واملعلمات ذوي الظروف اخلاصة للعام الدراسي  1439ـ 1440هـ

احلالة الثانية :إذا توفاي والد املعلم أو املعلمة غمل املتزو،ة بعاد مباشارته العماللومل يكاو لوالادة املعلام
أو املعلمة أبنا ذكوا علل ريد احلياة تتجاول أعماااهم (  ) 18سانة عناد افام الطلاب ويساتثنل ماو ذلاك
إذا كااان للمعلاام أو للمعلمااة أخ أو أ اات يعاااني مااو إعارااة متنعااه مااو العنايااة بندسااه وبوالدتااه أو مسااجونام
ملدة ال تقل عو عام عند افم الطلبلومل ن أكثر ماو سانة علال تااايخ الوفااة عناد افام الطلابلويف
هذه احلالة نكاو أن ينقال املعلام أو املعلماة إىل مقار إراماة والدتاه وللنظار يف هاذه احلالاة جياب إافااق
أصل املستندات التالية- :
 )1صواة م درة مو اهلوية الوطنية للمعلم أو املعلمة.
 )2صواة م درة مو سجل العائلة لوالد املعلم أو املعلمة.
 )3صك ح ر الواثة لوالد املعلم أو املعلمة.
 )4شهاادة وفاة والد املعلم أو املعلمة.
 )5بيان اب األسرة مو األحوا املدنية لوالد املعلم أو املعلمة موضمام فيه أمسا أبناا والاد املعلام أو
املعلمة وتاايخ ميالاد كل ابو.
 )6أصل بيان مواطو حديث مو األحوا املدنية للمعلم أو املعلمة ولكل أخ موضامام فيهاا اسام األم
والبيانات املدنية األ ر (جيب أن تكون األصو مورعة مو األحوا املدنية).
 )7بيان مواطو حاديث ماو األحاوا املدنياة موضامما فياه احلالاة اال،تماعياة للمعلماة يف حاا طلاب
املعلمة.
 )8بيان مواطو حديث مو األحوا املدنية موضمام فيه احلالة اال،تماعية لوالدة املعلم أو املعلمة.
 )9احلكم الشرعي بالعقوبة بالسجو لألخ ملدة ال تقل عو سنة واحدة ( إن و،د )
 )10إثبات مقر إرامة األم.
 )11تقرير طع حديث مد ل يثبت حالة األخ املعاق ( إن و،د)
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احلالة الثالثة :إذا توفاي لوج املعلماة بعاد مباشارتها العماللومل نا علال تااايخ وفاتاه أكثار ماو سانة
واحاادة عنااد تقااديم الطلبلفتنقاال املعلمااة إىل القطاااع الااذي ترغااب يف النقاال إليااه ويشاارتط لدااسااة هااذه
احلالة إافاق أصل املستندات التالية- :
 )1صواة م درة مو سجل لوج املعلمة.
 )2صواة م درة مو شهاادة الوفاة.
 )3صك ح ر الواثة لزوج املعلمة.
 )4بيان مواطو حديث مو األحوا املدنية موضمام فيه احلالة اال،تماعياة للمعلماة يف حاا ر افام
الطلب بعد انقضا فرتة العدة.
احلالااة الرابعااة :إذا توفياات لو،ااة املعلاام بعااد مباشاارته العمللوكااان لااه أبنااا تااا،ون إىل اعايااةلومل
نا علال تاااايخ وفاتهاا أكثار مااو سانة عناد افاام الطلبلفينقال املعلام إىل القطاااع الاذي يرغاب النقاال
إليهلوللنظر يف هذه احلالة جيب إافاق أصل املستندات التالية- :
 )1صواة م درة مو اهلوية الوطنية للمعلم.
 )2صواة م درة مو سجل العائلة للمعلم.
 )3صواة م درة مو شهاادة وفاة الزو،ة.
 )4صك ح ر اإلاث.
 )5بيان مواطو حديث مو األحوا املدنية موضمام فيه احلالة اال،تماعية للمعلم بعد وفاة لو،ته.
احلالة اخلامسة :إذا طُلقت املعلمةلبعد مباشرتها العمل ويشرتط لذلك مضاي عاامني علال لوا،هاا ربال
طالرهااا أو يكااون لااديها أبنااا مااو طليقهااالومل ن ا علاال تاااايخ الطااالق أكثاار مااو ساانة عنااد افاام
الطلاابل فتنقاال املعلمااة إىل القطاااع الااذي ترغااب النقاال إليااه وللنظاار يف هااذه احلالااة جيااب إافاااق أصاال
املستندات التالية- :
 )1صواة م درة مو صك الطالق.
 )2صواة م درة مو عقد الزواج.
 )3صواة م درة مو شهاادة ميالاد أبنا املعلمة.
 )4صاواة م ادرة ماو أصال بياان ماواطو حاديث ماو األحاوا املدنياة لساجل املعلماة موضامام فياه
احلالة اال،تماعية .
 )5ال ترفم أوااق املطلقة إالّ بعد مضي عام علل الطالقلويستثنل مو ذلاك ماو ساتكمل عاماام ماو
تااااايخ طالرهاااا ربااال ياااوم األحاااد 1441/1/2هااا علااال أن ترفااام طلبهاااا اااال الدااارتة ماااو تااااايخ
1440/8/9ها إىل 1440/8/27ها.
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احلالااة الساادسااة :إذا كااان لوج املعلمااة أو والااد املعلمااة ( غاامل املتزو،ااة ) أو والااد املعلاام يقضااي عقوبااة
بالسجو يف رضية اصة أو عامة ملادة ال تقال عاو سانة فايمكو نادب املعلماة أو املعلام حتال نهاياة العاام
الدااسي إىل القطاع الذي يرغبهلأو نقله ويشرتط أال يكون للمعلمة غامل املتزو،اة املساجون والادها أو
املعلم املسجون والده إ وة أكرب ماو (  )18عاماما عناد افام الطلاب ويساتثنل ماو هاذا الشارط إذا كاان
للمعلمااة أو للمعلاام أخ يعاااني مااو إعارااة متنعااه مااو العنايااة بندسااه وبوالدتااه أو مسااجونام وللنظاار يف هااذه
احلالة جيب إافاق أصل املستندات التالية- :
 )1صك احلكم الشرعي بسجو الزوج أو األب.
 )2بيان اب األسرة مو األحاوا املدنياة لازوج املعلماة احملكاوم علياه بالساجو وبياان اب األسارة
لوالد املعلمة أو املعلم املسجون والدها.
 )3أصل بيان مواطو حاديث ماو األحاوا املدنياة لساجل املعلماة املساجون لو،هاا يوضا احلالاة
اال،تماعية .
 )4أصل بيان مواطو حديث مو األحوا املدنية لسجل والد املعلمة أو املعلم.
 )5إافاق مشهد حديث مو إادااة السجو بأن السجني اللا موروفام لديهم حتل تااخيه.
 )6تقرير طع حديث مد ل يثبت حالة األخ املعاق ( إن و،د)
 )7الرفم ربل تاايخ نهاية الندب بشهر لتمديدهلملو ر ندباه ساابقام مام إافااق املتطلباات الساابقة
بعد حتديثها.
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احلالااة السااابعة :إذا تعرضاات املعلمااة لءيااذا اةساادي ( العنااف ) مااو رباال لو،هااا يف مقاار عملهالوبعااد
مباشاارتها العماال فاايمكو ادااساة طلااب نقلااها إىل القطاااع الااذي ترغااب يف النقاال إليهلبعااد إافاااق أصاال
املستندات التالية- :
 )1تقرير طع حديث مو مستشدل حكومي يثبت تعرضها للعنف واألذ اةسدي.
 )2طااب مااو املعلمااة يوضا ماا تعرضاات لااه مااو عناف و إيذا لواسااتعانتها هااات امسيااة ماام
إافاق ما يثبت ذلك.
 )3تقرير مو رائدة املداسة يوض مد العنف الذي تعرضت له املعلمة.
 )4طاب مو احلماية األسرية بولااة الشؤون اال،تماعية أو أحد فروعهاا يدياد ب يوائهاا لاديهم
ملدة ال تقل عو أسبوع.
 )5طاب مو الشرطة يديد بتعنيف الزوج لزو،ته املعلمة.

احلالااة الثامنااة - :ذوو شااهدا الوا،ااب ويااتم معاااملتهم وفقااا لقااراا رلااس الااولاا اراام ( )126وتاااايخ
1433/4/26ها ا ثيااث نكااو نقاال املعلاام أو املعلمااة مااو ذوي أساار شااهدا الوا،ااب (الزو،اتلاألبنااا
والبنات والوالدان ومو يعوهلم الشهيد شرعام ربل وفاته ) ويشرتط لدااسة احلالاة تاوفر أصال املساتندات
التالية- :
 )1طاب مو مكتب اعاية شهدا الوا،ب الذي يتبم له الشهيد.
 )2شهاادة الوفاة.
 )3اهلوية الوطنية للمعلم أو املعلمة.
 )4سجل العائلة.
 )5صك ح ر اإلاث.
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املادة السابعة
تلغااي هااذه الضااوابط كاال مااا يتعلااق بضااوابط نقاال املعلمااني واملعلمااات ذوي الظاروف اخلاصااة ال ااااداة
بالتعميم ارم  18487و تاايخ 1438/01/19ها وأي تعليمات أ ر تتعاا معها.

املادة الثامنة
تنشر هذه الضوابط يف مورم الولااة اإللكرتوني ويعمل بها مو تااخيه.

واهلل املوفق

