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 الملخص: 

يجف البحث الحالي إلى التعخف عمى أسذ نقل ونجب السعمسيؽ ذوي الغخوف الخاصة بؾزارة التعميؼ ي

قخارات وزارة التعميؼ لمجراسات الدابقة لسؽ خالل عخض األدب الشغخي ففي السسمكة العخبية الدعؾدية، 

ابط نقل ونجب وضؾ ومعاييخ التي تبيؽ أسذ  ؤون السجرسية والسقاالت السشذؾرةووكالة الؾزارة لمذ

وزارة فقج تبيؽ أن  ميؼ في السسمكة العخبية الدعؾديةبؾزارة التعذوي الغخوف الخاصة السعمسيؽ والسعمسات 

ن كسا تبيؽ أ أفادت بتؾفيخ بعض االشتخاطات واألسذ وفق الحاالت السخضية واالجتساعية، التعميؼ

أوضحتيا المجشة الخئيدة  خاصة معاييخ مخررةالالغخوف  لعسمية نقل أو نجب السعمسيؽ ذوي 

خفع عؽ طخيق يتؾجب أن ي  وقبؾلو السعمؼ أو السعمسة طمب الخاصة بؾزارة التعميؼ. ولمشغخ في  لمغخوف

فاء جسيع يية، وبعج استالسدتشجات والتقاريخ الظبإرفاق وأن تثبت صحة الظمب مؽ خالل  بخنامج فارس

لسعمسيؽ بيؽ السجارس بؾزارة التعميؼ في السسمكة دراسة الظمب، أما عؽ ضؾابط نقل ونجب اتتؼ السعاييخ 

لشجب بيؽ جراسة طمبات الشقل واتقؾم بالعخبية الدعؾدية فقج اعتسجت الؾزارة بتذكيل لجان فخعية خاصة 

أنو ال يدسح لمسشقؾل أو السشجوب وفقا لمغخوف الخاصة بالتخاجع عؽ الشقل بعج إخالء . كسا قظاعاتال

أو السعمسة تذكل عائقًا لسداولة ميشة ة السشقؾل إلييا، وأن كانت حالة السعمؼ طخفو والسباشخة في اإلدار 

 متجريذ مؽ عجمو.ل /ـياإلى الييئة الظبية لسعخفة مجى صالحيتوالحالة  حالالتجريذ فت

 الكلمات ادلفتاحية: أسس نقل و ندب، معلمي الظروف اخلاصة, احلالة ادلرضية، احلالة االجتماعية. 
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ABSTRACT 

The current research aims at identifying the foundations of the transfer 

and assignment of teachers with special circumstances in the Ministry of 

Education in the Kingdom of Saudi Arabia, and through the presentation of 

theoretical literature of the previous studies of the decisions of the Ministry of 

Education and the Undersecretary for School Affairs and the published 

articles, which show the foundations, standards and controls for the transfer 

and assignment of teachers, it has been found that the Ministry of Education 

has reported the provision of some requirements and foundations according to 

pathological and social cases. It was also found that the transfer or assignment 

of teachers with special circumstances had specific criteria set out by the Main 

Committee for Special cases in the Ministry of Education. In order to consider 

and accept the request of the teacher, his/her order must be submitted through 

"Fares" and proved the validity of the request by attaching medical documents 

and reports. In this case, the teacher's request can be considered and studied. 

As for the controls on the transfer and assignment of teachers among schools, 

the Ministry of Education has approved the formation of special 

subcommittees to study teachers' requests among the sectors. It is not allowed 
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for teachers to withdraw after his/her releasing and starting work at the new 

school. If the status of the teacher constitutes an obstacle to practice the job of 

teaching, the case is referred to the medical staff to determine the extent of 

his/her suitability in teaching or not. 

Key words: foundations of the transfer and assignment, teachers with special circumstances, 

pathological case, social case. 

 

 مقجمة ال .1

التي تحغى و  وعيفة السعمؼ مؽ الؾعائف التي ليا دور أساسي في بشاء أجيال السدتقبل تعج

لعخبية الدعؾدية عمى دعؼ شاغمي الؾعائف بسكانة متسيدة بيؽ الؾعائف السختمفة، فقج حخصت السسمكة ا

ع ب ميتشاس التي تحقق االستقخار الؾعيفي وتكفل مدتؾى معيذيوالعسل عمى تؾفيخ العؾامل  التعميسية

لسعمؼ أثشاء خجمتو يؾاجو احيث  السيؽبو مؽ أعسال، لحلػ فتعج ميشة التجريذ مؽ أصعب  ما يقؾمؾا

 (.2012)العشيدي،  العجيج مؽ السعيقات واإلشكاليات التي تدتجعي بو إلى التشقل مؽ مجرسة ألخخى. 

ة العخبية الدعؾدي لتعميؼ بالسسمكةسعت وزارة ا ،ؾاجو السعمسيؽونغًخا لمغخوف والسعيقات التي ت

ليدتظيعؾا ؾنيا حق مؽ حقؾق السعمسيؽ باختيارىؼ السجرسة التي تشاسبيؼ إلى االىتسام بتشقالت التعميؼ ك

والعسل عمى تخظي  ،السخجؾةمسارسة عسمية التعمؼ والتعميؼ بسا يحقق األىجاف التخبؾية والتعميسية 

اعتسجت فقج لحلػ وعجم استقخارىؼ لفتخة طؾيمة،  السذكالت التي تؾاجو اإلدارة السجرسية بتشقل السعمسيؽ
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بالسسمكة العخبية الدعؾدية عمى عجة ضؾابط وأسذ خاصة بتشقالت السعمسيؽ ذوي الغخوف وزارة التعميؼ 

  (.2002. )الظؾيمعي، الخاصة بالحاالت االجتساعية

عمسيؽ الس إلى التعخف عمى وضعتيجف التي جراسات عجيج مؽ الالتججر اإلشارة إلى   في حيؽ

عمى واقع  تيجف إلى التعخف  ، مثاًل،(1225جراسة )القحظاني، ، فوالعؾامل التي تؤدي إلى تشقالتيؼ

الحمؾل والتعخف عمى  تشقالتيؼإلى  التي تؤدي واألسباب الستؾسظةالسخحمة مجارس في  السعمسيؽتشقالت 

أعيخت الجراسة أن عسمية الشقل في زيادة مدتسخة وبشدبة كبيخة في  فقج، السقتخحة لمحج مؽ تمػ التشقالت

خ سكؽ السعمؼ، وتعييؽ مق عج السجرسة عؽب   تشحرخ في  بعض السجارس وأن العؾامل السؤدية لمشقل

 . السجرسة والدمالءوتغييخ   تججيجالسعمؼ في مجرسة ال يخغب بيا، والخغبة في 

السؤدية إلى تشقل السعمسات  العؾاملالتعخف عمى ب( 1222)العتيق،  اسةدر يؽ اىتست في ح

وعالقتيا باألنساط الكيادية الدائجة في تمػ السجارس، فقج أعيخت الجراسة أن ىشاك مجسؾعة مؽ العؾامل 

وصعؾبة السؾاصالت بيؽ البيت عج السجرسة عؽ مشدل السعمسة، التي تؤدي إلى تشقل السعمسات ومشيا3 ب  

البات في الفرل الجراسي. كسا أعيخت الجراسة وجؾد ثالث أنساط إدارية والسجرسة، وكثخة عجد الظ

 .(سائجة )الجيسؾقخاطي، االستبجادي، التخسمي

ذوي الغخوف الخاصة في وزارة التعميؼ  قل السعمسيؽشارت اإلحرائيات الستعمقة بشجب ونوأ

التؾزيع بإدارة شؤون الشقل بشاًء عمى ما ورد مؽ قدؼ -ىـ 1443-1442بالسسمكة العخبية الدعؾدية لعام 

( معمسات مؽ ذوات الغخوف الخاصة بيؽ القظاعات، 2أنو تؼ نجب ) -السعمسيؽ في محافغة الظائف 
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( 52( معمسات بيؽ القظاعات، ونقمت )2( معمسات إلى الظائف، في حيؽ تؼ نقل )4كسا تؼ نجب  )

 أخخى.( معمسات نقل خارجي إلى إدارات 6معمسة نقل داخمي ،كسا نقمت )

 وتساؤالته مشكلة البحث 1.1

مياديؽ العسل التخبؾي، في  والتخبؾييؽتذكل تشقالت السعمسيؽ والسعمسات قمقًا كبيخًا لمعامميؽ 

آخخيؽ معغؼ السجارس وذلػ بانتقال بعض معمسي السجارس وانزسام تحجث حالة مؽ اإلرباك في  حيث

ونجب السعمسيؽ نقل . كسا تدتسخ عسمية العسل السجرسي استقخار ؤثخ عمىاألمخ الحي ي لسجارسلحات ا

، مسا يتختب عمى ذلػ حالة لمسرمحة التعميسيةلجراسي وذلػ لؾجؾد تشقالت الحاقية كالشجب العام ا طيمة

وبالتالي يكؾن ىحا عمى  مؽ عجم االستقخار في السجارس مؽ حيث عجم اكتسال نراب الظاقؼ التجريدي

عمى الجراسات الدابقة القميمة التي تشاولت  اواطالعي ةخالل خبخة الباحث ومؽ حداب مرمحة الظمبة. 

( 1222أسذ وضؾابط نقل ونجب السعمسيؽ ذوي الغخوف الخاصة بؾزارة التعميؼ كجراسة )العتيق، 

( التي أعيختا أن ىشاك عجد مؽ العؾامل التي تؤدي إلى تشقالت السعمسيؽ 1225ودراسة )القحظاني، 

عج السجرسة عؽ مقخ سكؽ السعمسيؽ، تي تختمف مؽ مجرسة ألخخى ومؽ بيئة ألخخى كب  في السجارس وال

تعج مذكمة مؽ مذكالت  /اتنقل ونجب السعمسيؽييؽ السعمؼ في مجرسة ال يخغب بيا. وألن عسمية وتع

لمتعخف عمى أسذ وضؾابط نقل  الحاجة لسثل ىحه الجراسةفقج جاءت  العسل التخبؾي باإلدارة السجرسية،

  في السسمكة العخبية الدعؾدية. ونجب السعمسيؽ ذوي الغخوف الخاصة بؾزارة التعميؼ
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3 ما أسذ نقل ونجب السعمسيؽ ذوي اآلتي في الدؤال الخئيذ الحالية مذكمة الجراسة وتتحجد

 الغخوف الخاصة بؾزارة التعميؼ؟

 أىجاف البحث 1.1

 من االىجاف تتمثل باآلتي:تيجف الجراسة إلى تحقيق جملة 

التعخف عمى أسذ نقل ونجب السعمسيؽ والسعمسات بؾزارة التعميؼ في السسمكة العخبية  -1

 الدعؾدية.

التعخف عمى معاييخ نقل ونجب السعمسيؽ ذوي الغخوف الخاصة بؾزارة التعميؼ في السسمكة  -2

 العخبية الدعؾدية.

نقل ونجب السعمسيؽ بيؽ السجارس بؾزارة التعميؼ في السسمكة العخبية  ضؾابطالتعخف عمى  -3

 الدعؾدية.

 

 

 أىمية البحث  1.1

 تكسؽ األىسية الشغخية لمبحث فيسا يمي3 
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تعسيق الفيؼ لجى الباحثيؽ عؽ مالية أسذ نقل ونجب السعمسيؽ ذوي الغخوف الخاصة  -1

 بؾزارة التعميؼ في السسمكة العخبية الدعؾدية.

السكتبة العخبية برفة عامة، ومكتبة السسمكة العخبية الدعؾدية برفة خاصة، وذلػ إثخاء  -2

لقمة الجراسات التي تشاولت أسذ نقل ونجب السعمسيؽ ذوي الغخوف الخاصة بؾزارة التعميؼ في 

 السسمكة العخبية الدعؾدية.

عؾدية مؽ استفادة القائسيؽ عمى العسمية التعميسية والتخبؾية في السسمكة العخبية الد -3

أصحاب القخار في التعخف عمى أسذ نقل ونجب السعمسيؽ ذوي الغخوف الخاصة بؾزارة التعميؼ 

 في السسمكة العخبية الدعؾدية.

 منيجية البحث  .1

يعتبخ مشيج الجراسة مؽ األجداء األساسية في البحث العمسي التي تؤثخ عمى جؾدة البحث 

في دراسة مذكمة أو قزية معيشة  /ـةيتبعيا الباحث وأىسيتو، فالسشيج ىؾ الظخيقة واألساليب التي

الستكذاف الحقائق واإلجابة عؽ بعض التداؤالت، ولتحقيق أىجاف البحث الحالي بجؾدة عالية تؼ 

استخجام السشيج الؾصفي لمتعخف عمى أسذ وضؾابط نقل ونجب السعمسيؽ ذوي الغخوف الخاصة بؾزارة 

ى الجراسات الدابقة والسؤلفات والسقاالت التعميؼ في السسمكة العخبية الدعؾدية وذلػ باالعتساد عم

 السشذؾرة ذات العالقة، والسرادر السختمفة لتغظية الجانب الشغخي مؽ الجارسة.
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 أسس نقل ونجب المعلمين والمعلمات بهزارة التعليم في المملكة العخبية الدعهدية. .1

ذوي حجدت وزارة التعميؼ بالسسمكة العخبية الدعؾدية أسذ نقل ونجب السعمسيؽ والسعمسات 

الغخوف الخاصة والحاالت االجتساعية الحيؽ يحق ليؼ تقجيؼ طمبات االنتقال خالل العام، فقج أشارت 

بعض  وفقالخئيدية لشقل أو نجب السعمسيؽ والسعمسات ذوي الغخوف الخاصة في جياز الؾزارة المجشة 

ؤون السجرسية، االشتخاطات والزؾابط وإذا تؾفخت الذخوط في أي مؽ الحاالت اآلتية )وكالة الؾزارة لمذ

 (3 ىــ 1443

 أواًل: الحاالت الطبية

 الحالة األولى: مخض المعلم أو المعلمة 

تقخيخ طبي حجيث مفرل لمحالة السخضية بتاريخ بجاية السخض مؽ يتؾفخ في ىحه الحالة يتؾجب أن 

ومجى تؾفخ العالج لمحالة السدتذفى السعالج بو ويؾضح الخظة العالجية والتذخيص الشيائي لمحالة 

التي يعسل بيا السعمؼ أو الجغخافية بعجم تؾفخ العالج بالسشظقة تقخيخ طبي يفيج إلى ، باإلضافة السخضية

 السعمسة.

 الحالة الثانية: مخض أحج األبناء

تقخيخ طبي حجيث مفرل لمحالة يتؾفخ 3 في ىحه الحالة يتؾجب أن الجانب العالجي والمخضي -1

التي يعسل بيا السعمؼ أو  الجغخافية تقخيخ طبي يفيج بعجم تؾفخ العالج بالسشظقةو السخضية 
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شيادة تعخيفية تفيج ؽ/ـة، يجب تؾفخ أيزًا صؾرة مؽ سجل األسخة وشيادة ميالد االب، السعمسة

 بعسل الدوج لمسعمسة وشيادة تعخيفية مؽ جية عسل الدوجة لمسعمؼ.

  :مؽ  /ـةتقخيخ يذخص ويؾضح حالة الظفليتؾفخ في ىحه الحالة يتؾجب أن الجانب التأىيلي

مخاكد الخجمات السدانجة التابعة لؾزارة التعميؼ أو تقخيخ طبي مؾضح لحالة الظفل  إحجىقبل 

-4إذا كان عسخ الظفل بيؽ )معج مؽ عيادات اضظخاب لمشسؾ والدمؾك التابعة لؾزارة الرحة 

سشة فقج يحتاج إلى رعاية  21سشة وأقل مؽ  12( سشة. أما في حالة كان الظفل أكبخ مؽ 12

 ية.بسخاكد الخعاصحية 

 الحالة الثالثة: مخض زوجة المعلم أو زوج المعلمة 

تقخيخ طبي يفيج بعجم تؾفخ و تقخيخ طبي مفرل لمحالة السخضية يتؾفخ في ىحه الحالة يتؾجب أن 

شيادة تعخيفية تفيج بعسل الدوج لمسعمسة ، و العالج بالسشظقة التي يعسل بيا السعمؼ أو السعمسة

 الدوجة لمسعمؼ.وشيادة تعخيفية مؽ جية عسل 

 المعلم أو المعلمة /والجة الحالة الخابعة: مخض والج

كان عسخ  وأاألم السخيزة  في حالة كان السعمؼ أو السعمسة غيخ متدوج/ة وحيج األب السخيض أو

أو عجم صالحية األخ/األخت لخعاية الؾالج أو الؾالجة بدبب اإلعاقة أو  سشة 11األخؾة أقل مؽ 

الة االجتساعية يتؾفخ بيان رب األسخة بأعسار األبشاء والحأن  لمشغخ في ىحه الحالة يتؾجبالدجؽ، فإنو 

، تقخيخ مفرل مؽ ي مفرل يؾضح الحالة السخضية لألب/ لألم، وأيزًا تؾفيخ تقخيخ طبلكل ابؽ
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لألخ السدجؾن  الذخعي ألخ/ األخت السعاق/ـة، وصؾرة مؽ صػ الحكؼمدتذفى حكؾمي يؾضح حالة ا

 عؽ عام )إن وجج(. لسجة ال تقل

 

 ثانيًا: الحاالت االجتماعية

 الحالة األولى: المعلم أو المعلمة وحيج أو وحيجة األم األرملة 

مزي عاميؽ في التعميؼ لمسعمؼ او السعمسة وأن تكؾن السعمسة غيخ الحالة يتؾجب  لمشغخ في ىحه

باإلضافة إلى تقخيخ طبي مفرل متدوجة، وبيان األسخة مفرل مؽ األحؾال السجنية لألخؾات واألخؾة، 

 في حالة وجؾد أخ أو أخت معاق.

 الحالة الثانية: المعلم أو المعلمة وحيج أو وحيجة األم المطلقة

لمشغخ في ىحه الحالة يتؾجب مزي عاميؽ في التعميؼ لمسعمؼ او السعمسة وأن تكؾن السعمسة غيخ 

وبيان مؽ األحؾال السجنية  خؾات واألخؾةبيان األسخة مفرل مؽ األحؾال السجنية لألتؾفخ  متدوجة، 

 الحالة االجتساعية لألم السظمقة. فيومؾضح 

 الحالة الثالثة: المعلم أو المعلمة المتهفي والجه
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 11بعج مباشخة العسل وإال يكؾن لو أخؾة ذكؾر أكبخ مؽ  أن تكؾن الؾفاةلمشغخ في ىحه الحالة يتؾجب 

، وإال تكؾن السعمسة وصؾرة عؽ شيادة الؾفاة أكثخ مؽ عام عؽ تاريخ وفاة األب يسض  سشة، ولؼ 

 الحالة االجتساعية لألم األرممة. و، وبيان مؽ األحؾال السجنية مؾضح بمتدوجة

 الحالة الخابعة: وفاة زوج المعلمة 

أكثخ مؽ عام عؽ تاريخ  الحالة يتؾجب أن تكؾن الؾفاة بعج مباشخة العسل، ولؼ يسض  لمشغخ في ىحه 

 لمسعمسة.الحالة االجتساعية  ووفاة الدوج وصؾرة عؽ شيادة الؾفاة، وبيان مؽ األحؾال السجنية مؾضح ب

 الحالة الخامدة: وفاة زوجة المعلم

تاريخ  الحالة يتؾجب أن تكؾن الؾفاة بعج مباشخة العسل، ولؼ يسض  أكثخ مؽ عام عمىلمشغخ في ىحه 

، وبيان مؽ األحؾال السجنية وأن يكؾن لو أطفال يحتاجؾن لمخعاية عؽ شيادة الؾفاة وفاة الدوجة وصؾرة

 مؾضح بو الحالة االجتساعية لمسعمؼ.

 : الحالة الدادسة: سجن زوج أو والج المعلمة

عؽ  سجؽ الدوجأن تكؾن السعمسة غيخ متدوجة وأن ال تقل فتخة سجؽ زوج السعمسة يتؾجب حالة في  

، أما في حالة سجؽ والج السعمؼ أو السعمسة، فيجب أن تكؾن السعمسة غيخ متدوجة وأن ال يكؾن سشة

  عاما.   11لمسعمؼ أخؾة أكبخ مؽ 

 الحالة الدابعة: العنف األسخي )اإليحاء الجدجي(
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في حالة تعخض السعمسة لمعشف مؽ قبل زوجيا بعج مباشختيا لمعسل، يحق ليا الخفع لمجشة لغخوف 

ى حكؾمي فذمدتبعج استيفاء السدؾغات التي تثبت تعخضيا لمعشف وىي تقخيخ طبي مؽ  الخاصة

حج دور أؾائيا في إيمع إرفاق ما يثبت استعانتيا بجيات رسسية أو  وخظاب مؽ السعمسة يفيج بحلػ

 الحساية االجتساعية. 

 :يجاء الهاجبش ي الحالة الثامنة: ذو 

ىـ، يسكؽ نقل السعمؼ أو السعمسة مؽ  26/4/1433وتاريخ  126بشاًء عمى قخار مجمذ الؾزراء رقؼ 

ذوي أسخ شيجاء الؾاجب بعج استيفاء جسيع مدؾغات الشقل وىي3 صؾرة مؽ مكتب رعاية شيجاء 

الؾاجب الحي يتبع لو الذييج، صؾرة مؽ شيادة الؾفاة، صؾرة مؽ سجل األسخة، صؾرة مؽ صػ حرخ 

  رثة.   الؾ 

معاييخ نقل ونجب المعلمين ذوي الظخوف الخاصة بهزارة التعليم في المملكة العخبية  .4

 الدعهدية.

أوضحت وكالة الذؤون السجرسية معاييخ نقل السعمسيؽ ذوي الغخوف الخاصة لجسيع اإلدارات التعميسية 

تؼ تذكيل لجشة الغخوف  بسشاطق ومحافغات السسمكة، وحخصًا لتؾفيخ بيئة مشاسبة لمسعمسيؽ والسعمسات

الخاصة )اإلدارة الفخعية( لتدويج المجشة الخئيدية لمغخوف الخاصة بؾزارة التعميؼ بشدخ مؽ السعاييخ مؽ 

مسا يعكذ ىحا القخار بذكل إيجابي عمى العسمية أجل تذكيل المجشة الفخعية خالل السجة السحجدة 

 (.2021التعميسية. )كتب صحيفة الحجث الدعؾدي، 
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 معاييخ نقل المعلمين ذوي الظخوف الخاصة:

مجشة عؽ طخيق بخنامج يدتمدم عمى السعمؼ/السعمسة رفع الظمب وفق الحاالت التي أقختيا ال -

 سعمؼ.الخجمة الحاتية لم-فارس

 يقؾم السعمؼ/السعمسة وفق حالتو بإقخار ما يثبت صحتو مؽ خالل السدتشجات. -

ورفع الظمب في حال استكسال السدتشجات  /ـةالسجرسة بالتأكيج عمى طمب السعمؼ يقؾم مجيخ/ة -

 بذكل إلكتخوني.

حق لو/ليا ، فيأراد السعمؼ/السعمسة تقجيؼ اعتخاض عمى قخار المجشة الخئيدية أو الفخعية في حال -

 (تؾاصل.)عؽ طخيق مخكد رعاية السدتفيجيؽ بؾزارة التعميؼ  رفع الظمب

يتؼ دراسة حالة الظمب مؽ قبل المجشة الخئيدية أو فاء جسيع الذخوط والسدتشجات ياستبعج  -

 الفخعية.

الظمب حالة مخضية يسكؽ عالجيا في ضسؽ السشظقة الجغخافية الحي يعسل بيا  في حال كان -

 السعمؼ ال يتؼ نقل أي معمؼ/ معمسة.

شمل عؽ طخيق نغام يتؼ التعامل مع الحالة السخضية لألطفال الحيؽ يعانؾن مؽ أمخاض  -

مخرص بتعبئة استسارة مخررة لمظفل مؽ قبل إدارة التعميؼ وتقجيسيا لمجشة الخئيدية أو 

 الفخعية ويسكؽ االطالع عمى تفاصيل الظمب الحي أطمقتيا وزارة التعميؼ بسؾقعيا الخاص.

 .نقل ونجب المعلمين بين المجارس بهزارة التعليم في المملكة العخبية الدعهدية ضهابط .5
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ىـ بتذكيل  1442اعتسجت وزارة التعميؼ ضؾابط نقل ونجب السعمسيؽ ذوي الغخوف الخاصة لمعام 

برؾرة مؽ قخار  لجشة الغخوف الخاصة الفخعية وتدويج المجشة الخئيدة لمغخوف الخاصة بالؾزارة

بجراسة  الخئيدة تقؾم المجشةحيث  ،تذكيل المجشة الفخعية خالل مجة أقراىا أسبؾع مؽ تاريخو.

طمبات الشقل أو الشجب بيؽ قظاعات الشقل الخارجي السحالة إلييا مؽ المجان الفخعية وفقا لمقؾاعج، 

ت في الظمبات السخفؾعة ليا مؽ المجان الفخعية خالل ثالثة أسابيع مؽ وصؾل الظمب إلييا بعج البو 

 (.2021ق، التأكج مؽ جسيع البيانات والسدتشجات السظمؾبة لكل حالة. )دمحم آل عتي

 ة:اللجنة يجب مخاعاة األحكام اآلتيوعنج التقجم إلى 

السذخوطة لكل حالة، ولمجشة الخئيدة تقجيخ حاجة تؾفيخ أصل الؾثائق والسدتشجات السظمؾبة  -

 الخفض.بالحالة إما بالشقل أو بالشجب أو 

حجود السشظقة ال يتؼ نقل أو نجب السعمؼ/لسعمسة لمحاالت السخضية إذا كان العالج متؾفخا في  -

 الجغخافية إلدارة التعميؼ التي يعسل بيا.

ال يتؼ نقل أو نجب السعمؼ/السعمسة لمحاالت العالجية السؤقتة أو الحاالت التي تحتاج إلى عالج  -

 دوائي فقط ولجييا متابعة متباعجة أو دورية.

 .العام الجراسيإذا أوصت المجشة الخئيدة بشقل أو نجب السعمؼ/السعمسة فيكؾن التشفيح بشياية  -

ال يدسج لمسشقؾل أو السشجوب وفقا لمغخوف الخاصة بالتخاجع عؽ الشقل بعج إخالء طخفو  -

 والسباشخة في اإلدارة السشقؾل إلييا.
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يتؼ تؾجيو السعمؼ أو السعمسة السشقؾل أو السشجوب وفقا لمغخوف الخاصة إلى القظاع السشقؾل  -

 إليو حدب االحتياج.

( مؽ ٧مؽ أمخاض نفدية مثبتو بتقخيخ وفق الفقخة رقؼ ) عمسة مسؽ يعانؾن إذا كان السعمؼ أو الس  -

يئة الظبية لمتأكج مؽ مجى صالحية لمي حة الؾعائف التعميسية فتتؼ اإلحالة( مؽ الئ٤١السادة )

  1لالستسخار في التجريذ مؽ عجمو. السعمؼ/ السعمسة

إلى الييئة الحالة حال فتالتجريذ مؽ مداولة ميشة  /ـياإذا كانت حالة السعمؼ/السعمسة تعيقو  -

 في التجريذ مؽ عجمو. /ـياالظبية لسعخفة مجى صالحيتو

إذا أوصت المجشة الخئيدة بشقل أو نجب السعمؼ/السعمسة في الحاالت التالية3 )مخض السعمؼ أو  -

 مخض السعمسة أو مخض أحج األبشاء( فإنو يتؼ نقل أو نجب اآلخخ معو في حال طمبو.

المجشة الخئيدة بشجب السعمؼ/السعمسة لغخوف صحية أو اجتساعية فيكتفى عشج تقجيؼ إذا أوصت  -

الظمب بتحجيث السدتشجات السظمؾبة، وبالحاالت االجتساعية لمشجب تخفع التقاريخ والسدتشجات 

 حجيثة عبخ الشغام قبل تاريخ نياية الشجب بذيخيؽ.

 الخاتمة والتهصيات .6

لدابقة لقخارات وزارة التعميؼ ووكالة الؾزارة لمذؤون السجرسية بعج عخض األدب الشغخي لمجراسات ا

والسقاالت السشذؾرة التي تبيؽ أسذ ومعاييخ وضؾابط نقل ونجب السعمسيؽ والسعمسات ذوي الغخوف 

                                                           
1
عسل ثبؾت اإلصابة بسخض )نفدي أو عقمي(، بشاء عمى تقخيخ وفقًا لالئحة التشفيحية لمسؾارد البذخية في الخجمة السجنية يقخر عجم صالحيتو لم    

 شيخ مؽ تاريخ تبميغو خظيًا بحلػ. في مجال التعمؼ، أو عشج امتشاعو عؽ مخاجعة الجية الظبية السخترة لمتقخيخ في حالتو الرحية بعج مخور
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التي تذغل  مؾرمؽ األ يؼأن تشقالتتبيؽ حيث  ،الخاصة بؾزارة التعميؼ في السسمكة العخبية الدعؾدية 

الؾزارة  التقشي الحي تذيجه تظؾرالخغؼ مؽ و تذكل عبئًا عمييؼ عمى ال عميؼ بالسسمكةالتمدؤولي وزارة 

 مؽ تعبئة نساذج وإن كانت إلكتخونية. جخاءات اإلتتبع نفذ  آلية الشقل والشجب ال تدالحيث 

تتدبب في التي سشؾيًا و اإلدارة لسجرسية مؽ أىؼ السشغرات التي تؾاجييا  تشقالت السعمسيؽكسا تعج 

 الجراسي بجاية العامفي ، كسا أنيا مؽ عؾامل تأخخ الجراسة بذكل عام عشرخ استسخارية التعميؼ فقجان

تعاني مشو الؾزارة،  اً عج مأزقي أن ىحا الشؾع مؽ التشقالت، وبسا بالسجارس لعجم اكتسال الكادر التعميسي

وعمى الخغؼ مؽ وضع  ،الخوتيشيةية واعتبارىا مؽ ميام الؾزارة لقزليحه ا ال بج مؽ وجؾد حمؾالً  فإنو

الؾزارة ووكالة الذؤون السجرسية قؾاعج وأسذ لشقل ونجب السعمسيؽ إال أن عسمية التشقالت تبقى مذكمة 

 متججدة ومدتسخة.

 

 التهصيات:

بالخغؼ مؽ أن تشقالت السعمسيؽ مؽ السذكالت التي تؾاجو االدارة السجرسية وتقمل مؽ تحقيق أىجافيا 

 ؾصي باآلتي3ة تفإن الباحث ، لحاالتعميسية

تشقالت السعمسيؽ والسعمسات أثشاء العام  ةمؽ كثخ تحج وضع آليات مشغسة ومحكسة ومحجدة  -1

 الجراسي.
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قبل بجاية العام  ودراستيا لعسمية الشقل السدؾغات السظمؾبةجسيع  رفع ضخورة االنتياء مؽ -2

 الجراسي ليبجأ العام بظاقؼ متكامل مؽ السعمسيؽ والسعمسات بالسجارس.

تتفاوت بحدب حاجة السجرسة لتخررو/ىا ضخورة بقاء السعمؼ أو السعمسة مجة كافية بالسجرسة  -3

 مؽ خبختو التجريدية.لالستفادة 

ذوي  السعمسيؽونجب ل ف عمى أسذ وضؾابط نقالتعخ ف إجخاء العجيج مؽ الجراسات التي تدتيج -4

 قجر اإلمكان. لمحج مشيا الغخوف الخاصة

 

 

 

 

 

 

 عالمخاج .7
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تنقالت المعلمين والمعلمات وأثخىا على اإلدارة المجرسية (. 2002الظؾيمعي، صالح بؽ مشؾر. )

، رسالة من وجية نظخ مجيخي ومجيخات المجارس الحكهمية بمنطقة المجيخة المنهرة

 مؤتة، الكخك، االردن.ماجدتيخ غيخ مشذؾرة، جامعة 

العهامل المؤدية إلى تنقالت المعلمات وعالقتيا باألنماط القيادية الدائجة (. 1222العتيق، نؾرة. )

 ، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة، جامعة السمػ سعؾد، الخياض، الدعؾدية.في تلك المجارس

في مجارس المتهسطة العهامل المؤدية لتنقل المعلمين (. 2012العشيدي، عبج هللا مبارك. )

، رسالة والثانهية بجولة الكهيت وعالقتو باألنماط القيادية الدائجة في تلك المجارس

 ماجدتيخ غيخ مشذؾرة جامعة آل البيت، األردن.

واقع تنقالت المجرسين في المجارس المتهسطة للبنين بمجينة (. 1225القحظاني، سالؼ. )

الت ومعخفة وجيات نظخ المجرسين تجاه العهامل الخياض والعهامل المؤدية إلى تلك التنق

، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة، جامعة السمػ الدعؾد، الخياض، المؤدية إلى تنقالتيم

 الدعؾدية.
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