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 9989لسنة  939قانون رقم 
 بإصدار قانون التعميم

 باسم الشعب
 رئيس الجميورية

 ؛قرر مجمس الشعب اآلتي نصو، وقد أصدناه
 (المادة األولى)

 .يعمل بأحكام قانون التعميم المرافق
 (المادة الثانية)
زم  لتنيي  ى ا الال يتولى وزير التعميم إصدار القرارات, مع مراعاة مقتضيات تطوير التعميم وتحديثو 

األحكام المؤقت  ما يقتضيو نظام  ولو بعد موافق  المجمس األعمى لمتعميم أن يصدر من ,القانون
االمتحان أو غير  لك من األحكام الالزم   الدارس  أو الخطط الدراسي  أو مناىج الدراس  أو نظم

 . خالل فترة االنتقال التي يحددىا بقرار منو
 (المادة الثالثة)

 : ى القوانين اآلتي تمغ
 . في شأن التعميم العام :8;8لسن   :8القانون رقم  -
 .الخاصفي شأن التعميم  ;8;8لسن   88القانون رقم  -
 .الينيشأن التعميم  في 91;8لسن   97القانون رقم  -

 . كما يمغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق
 (المادة الرابعة)

 . دة الرسمي  ويعمل بو من اليوم التالي لتاريخ نشرهينشر ى ا القانون في الجري
 . ويني  كقانون من قوانينيا, يبصم ى ا القانون بخاتم الدول  
 (. 8:;8أغسطس سن   ;)  8018شوال سن   ;صدر برئاس  الجميوري  في 

 حسنى مبارك
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 الباب األول
 األىداف واألحكام العامة لمتعميم

 :9مادة
من  ,تكوينا ثقافيا وعمميا وقوميا عمى مستويات متتالي  جامعي إلى تكوين الدارسييدف التعميم قبل ال

بقصد إعداد اإلنسان   والعقمي  واالجتماعي  والصحي  والسموكي  والرياضي  النواحي الوجداني  والقومي 
 المؤمن بربو ووطنو وبقيم الخير والحق واإلنساني  وتزويده بالقدر المناسب من القيم المصري

تحقيق  اتو  والدراسات النظري  والتطبيقي  والمقومات التي تحقق إنسانيتو وكرامتو وقدرتو عمى
من , التعميم العالي والجامعي أو لمواصم  ,واإلسيام بكياءة في عمميات وأنشط  اإلنتاج والخدمات

  أجل تنمي  المجتمع وتحقيق رخائو وتقدمو
 :2مادة 

التعميم ورسم خططو  امعي برئاس  وزير التعميم يتولى التخطيط لي اينشأ مجمس أعمى لمتعميم قبل الج
والثقاف  والتخطيط والمالي  واإلنتاج  ويضم ممثمين لقطاعات التعميم والجامعات واألزىر ,وبرامجو

بشئون التعميم ويصدر بتشكيل ى ا المجمس وتحديد  والخدمات والقوى العامم  وغيرىم من الميتمين
 . بناء عمى عرض من وزير التعميم من رئيس الجميوري اختصاصاتو قرار 

لمتعميم مجالس نوعي  منبثق  عنو تختص بمرحم  أو  ويشكل وزير التعميم بعد موافق  ا لمجمس األعمى
كما تشكل مجالس محمي  لمتعميم ولجان نوعي  منبثق  عنيا  ,الجامعي نوعي  من نوعيات التعميم قبل

لمحمي  والمجان النوعي  المتيرع  عنيا قرار من المحافظ المختص بعد المجالس ا ويصدر بتشكيل ى ه
 . وزير التعميم موافق 
 :3مادة 

مطالب  التالمي   وال يجوز, التعميم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في مدارس الدول  بالمجان
 . برسوم مقابل ما يقدم ليم من خدمات تعميمي  أو تربوي 

أو , أو تأمينات عن استعمال األجيزة واألدوات  ,ميمات إضافي  تؤدى لمتالويجوز تحصيل مقابل خد
ويصدر بتحديد ى ا المقابل وأحوالو قرار من وزير  ,األساسي االلزامى مقابل تنظيم تعميم يسبق التعميم

 .التعميم
 :4مادة 

 : التعميم قبل الجامعي عمى النحو التالي يتكون مدة الدراس  ف
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, ومـدتيا ست سنوات " الحمق  االبتدائي  " حمقتين  ميم األساسي االلزامى ويتكون مـنتسع سـنوات لمتع
 . ثالث سنوات ومـدتيا" الحمق  اإلعدادي  " و 

 (. العام واليني) ثالث سنوات لمتعميم الثانوي 
 . خمس سنوات لمتعميم اليني المتقدم

 :5مادة 
وعدد الدروس  األعمى لمتعميم مدة السن  الدراسي يحدد بقرار من وزير التعميم بعد موافق  المجمس 

قرار المناىج ,الصيوف وتوزيع الدروس عمى ,والمواد الدراسي , األسبوعي  في كل مرحم  وصف   ,وا 
والنيايات الكبرى والصغرى لدرجات مواد  وعدد التالمي  المقرر لكل فصل ونظم التقويم واالمتحانات

 . ادات العام ومواعيد امتحانات الشي ,االمتحان
األعمى لمتعميم إضاف  بعض المواد الدراسي   ويجوز لو بعد أخ  رأى المحافظين وموافق  المجمس

 . الحتياجات البيئات المحمي  أو وفقا ,بحسب مقتضيات تطوير التعميم
 :6مادة 

%  71عمى  ويشترط لمنجاح فييا الحصول, التربي  الديني  مادة أساسي  في جميع مراحل التعميم
 . عمى األقل من الدرج  المخصص  ليا عمى أال تحسب درجاتيا ضمن المجموع الكمى

لحيظ  القرآن الكريم وتمنح المتيوقين منيم مكافآت  وتنظم وزارة التربي  والتعميم مسابقات دوري 
 . األعمى لمتعميم وحوافز لمنظام ال ي يضعو المجمس

 :7مادة 
 . ونيايتيا يم بعد أخ  رأى المحافظين موعد بدء الدراس يحدد بقرار من وزير التربي  والتعم

اليصل في مدارس المحافظ  بمختمف مراحميا إ ا  ويجوز لممحافظ زيادة الحد األقصى لعدد تالمي 
 . من العدد المقرر لميصل % 81اقتضت الضرورة  لك بما ال يجاوز 

المواد العممي  والرسم اليني واآلل   يزيد اليصل في أال ,عمـى أن يراعـى في مدارس التعميم اليني
 . تممي ا 01الكاتب  عمى 

 :8مادة 
وتكون تابع   ,لوزير التعميم بعد أخ  رأى المحافظ المختص أن يقرر إنشاء مدارس لرياض األطيال

والسع  والمرافق  وأن يحدد مواصياتيا من حيث الموقع والمبنى ,أو ممحق  بالمدارس الرسمي 
الخطط وشروط القبول وىيئات  كما يحدد نظام الدراس  والمناىج ,اصيات الصحي والتجييزات والمو 

 . بيا اإلشراف والتدريس وما يجوز تقاضيو مقابل تنظيم التعميم
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 :9مادة
يضع شروط  وأن ,لوزير التعميم بعد موافق  المجمس األعمى لمتعميم أن يقرر إنشاء مدارس تجريبي 

 .واالمتحانات فييا وقواعد القبول بيا ونظم الدراس 
 . التعميمي  الجديدة تمييدا لتعميميا وتتخ  ى ه المدارس مجاال لتطبيق التجارب
ومدارس  ,المتيوقين بما يكيل تنمي  مواىبيم وصقميا كما يجوز أن ينشىء مدارس لتعميم ورعاي 

 . المعوقين بما يتالءم وقدراتيم واستعداداتيم لمتربي  الخاص  لتعميم ورعاي 
القبول وخطط الدراس  ونظم االمتحانات وغير  أن يتضمن قرار اإلنشاء في ى ه الحاالت شروط عمى
  لك

 :91مادة 
في مرحم   عمى أن يكون القبول ,يحدد وزير التعميم شروط وأحوال القبول في كل مرحم  تعميمي 

في المرحم  الثانوي  القبول  أما ,التعميم األساسي عمى أساس السن في أول أكتوبر من العام الدراسي
والمجموع الكمى لمدرجات عمى مستوى  فتكون المياضم  بين المتقدمين عمى أساس عاممي السن

 . المحافظ 
 :99مادة 

لمتعميم قبل  تتولى األجيزة المركزي  -مع مراعاة أحكام القانون الخاص بنظام الحكم المحمى 
 . العام  ط والتقييم والمتابع الجامعي رسم السياسات العام  لمتعميم وميام التخطي

دارة المدارس  ,والمتابع  المحمي  وتتولى المحافظات العممي  التنيي ي  التعميمي  وك لك إنشاء وتجييز وا 
 . وفق مقتضيات الخط  القومي  لمتعميم وفى حدود الموازن  المقررة و لك ,الداخم  في اختصاصيا

لممواطنين في تنيي  خط  التعميم المحمي  وفقا لنظام  ويجوز لممحافظ  اإلفادة من الجيود ال اتي 
 . بعد موافق  وزير التعميم يصدر بو قرار من المحافظ المختص

 . لتمويل التعميم بالجيود ال اتي  ويجوز أن يتضمن  لك النظام إنشاء صندوق محمى
 :92مادة 

"  يسمى جميوري  مجمسوكل إدارة ومديري  تعميمي  وعمى مستوى ال كل مدرس  يشكل عمى مستوى
المستويات مجالس التحاد  كما يجوز أن تشكل في كل من ى ه ," مجمس األمناء واآلباء والمعممين 

 . من وزير التربي  والتعميم من الطالب ويصدر بتشكيل ى ه المجالس وتحديد اختصاصاتيا قرار
 93:8مادة 

                                                 
 . 0119لسن   877من القانون رقم ( 0)ألغيت بالمادة رقم   8
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 :94مادة 
المجمس األعمى  يحدد وزير التعميم بعد موافق , بمراعاة ما ورد في ى ا القانون من أحكام خاص  

ونظم االمتحانات , التعميم  لمتعميم قبل الجامعي شروط المياق  الالزم  لمقبول في مختمف مراحل
ونظام التأديب والعقوبات , التشجيعي  لمتممي   والحوافز, وقواعد النجاح وفرص الرسوب واإلعادة 

عمى أن , ونظام إعادة القيد , إلغاء االمتحان أو الحرمان منو  وأحوال, التي توقع عمى التالمي  
وفقا لما ىو وارد في , رسم يقدره وزير التعميم إلعادة قيد التممي  الميصول يتضمن ى ا النظام فرض

 00,07لمادتينا
 الباب الثاني

 مرحمة التعميم األساسي
 :95مادة 

الدول  بتوفيره  يبمغون السادس  مـن عمرىم تمـتزم التعميم االساسى حق لجميع األطيال المصريين ال ين
ويتولى المحافظون  ,سنوات دراسي  ليم ويمتزم اآلباء أو أولياء األمور بتنيي ه و لك عمى مـدى تسع

لتنظيم وتنيي  اإللزام بالنسب  لآلباء أو أولياء األمـور  كل في دائرة اختصاصـو إصـدار القرارات الالزم 
يصدرون القرارات الالزم  لتوزيع األطيال الممزمين عمى مدارس التعميم  ظ  كماعمى مستوى المحاف

النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف  ,ويجوز في حـال  وجـود أماكن ,المحافظ  األساسي في
 . مـع عـدم اإلخالل بالكثاف  المقررة لميصل و لك
 :96مادة 

شباع ميوليم وتزويدىمييدف التعميم األساسي إلى تنمي  قدرات واستعدادا بالقدر  ت التالمي  وا 
وظروف البيئات  الضروري من القيم والسموكيات والمعارف والميارات العممي  والميني  التي تتيق

في مرحم  أعمى أو أن  المختمي  بحيث يمكن لمن يتم مرحم  التعميم األساسي أن يواصل تعميم 
لكي يكون مواطنا منتجا في بيئتو  أجل إعداد اليردو لك من  ,يواجو الحياة بعد تدريب ميني مكثف

 . ومجتمعو
 :97مادة 

 : تنظيم الدراس  في مرحم  التعميم األساسي لتحقيق األغراض اآلتي 
 . والسموكي  والرياضي  خالل مختمف سنوات الدراس  التأكيد عمى التربي  الديني  والوطني  -
 . جالتعميم والعمل المنت تأكيد العالق  بين - 
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العممي  والميني  بما يتيق وظروف البيئات  توثيق االرتباط بالبيئ  عمى أساس تنويع المجاالت - 
 . المحمي  ومقتضيات تنمي  ى ه البيئات

 . ومناىجيا تحقيق التكامل بين النواحي النظري  والعممي  في مقررات الدراس  وخططيا - 
بشكل يؤكد العالق  بين الدراس   ,التي يعيشون فيياربط التعميم بحياة الناشئين وواقع البيئ   - 

النشاط االجتماعي واالقتصادي بيا من المصادر  عمى أن تكون البيئ  وأنماط ,والنواحي التطبيقي 
 . مختمف موضوعات الدراس  الرئيسي  لممعرف  والبحث والنشاط في

 :98مادة 
ويمنح  , حم  التعميم األساسي االلزامىيعقد امتحان من دورين عمى مستوى المحافظ  في نياي  مر 
ى ا االمتحان قرار من  ويصدر بنظام ,الناجحون فيو شيادة إتمام الدراس  بمرحم  التعميم األساسي

ويجوز لكل من أتم الحمق  االبتدائي   ى,لمجمس األعمى لمتعميم قبل الجامعوزير التعميم بعد موافق  ا
بالتعميم األساسي بااللتحاق بمراكز التدريب الميني أو  لزاموأظير ميوال ميني  أن يستكمل مدة اإل

 . وفقا لمنظام ال ي يضعو وزير التعميم باالتياق مع الجيات المعني  بمدارس أو فصول إعدادي  ميني 
من المديري  التعميمي  شيادة في التعميم األساسي  ويمنح خريجو ى ه المراكز أو المدارس أو اليصول

 . الميني
و لك وفقا لمقواعد التي  ,الثانوي الصناعي أو الزراعي لحاممي ى ه الشيادة االلتحاق بالتعميم ويجوز

 .موافق  المجمس األعمى لمتعميم قبل الجامعي يضعيا وزير التعميم بعد
 :99مادة 

ع ر مقبول مدة  إ ا لم يتقدم الطيل إلى المدرس  في الموعد المحدد أو لم يواظب عمى الحضور بغير
 . وجب عمى ناظر المدرس  ,ة أيام متصم  أو منيصم عشر 

يوقع عميو والد الطيل أو المتولي أمره وعند غيابو أو  إن ار والده أو ولى أمره بحسب األحوال بكتاب
إلى العمدة أو نقط  الشرط  أو المركز أو القسم لتسميمو إلى والد  امتناعو عن تسمم الكتاب يسمم

 ا لم يتقدم إلى المدرس  خالل أسبوع من تسمم الكتاب أو عاود الغياب فإ ,أمره الطيل أو المتولي
 غير مقبول  اعتبر والده أو ولى أمره مخاليا ألحكام ى ا القانون وتطبق عميو العقوبات ألع ار

 . من ى ا القانون 08المنصوص عمييا في المادة 
 :21مادة 

اليني  مختص من ىيئ  اإلشراف والتوجيولنظار مدارس التعميم األساسي ولمن يندبيم المحافظ ال
 .باألقسام التعميمي  صي  رجال الضبط القضائي في تنيي  حكم اإللزام
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 :29مادة 
دون ع ر  يعاقب بغرام  مقدارىا عشرة جنييات والد الطيل أو المتولي أمره إ ا تخمف أو انقطع

( ;8)المادة  عميو في مقبول عن الحضور إلى المدرس  خالل أسبوع من تسمم الكتاب المنصوص
 . من ى ا القانون

الطيل عن الحضور أو معاودتو التخمف دون ع ر  وتتكرر المخالي  وتتعدد العقوب  باستمرار تخمف
 . مقبول بعد إن ار والده أو المتولي أمره

 
 الباب الثالث

 مرحمة التعميم الثانوي
 أحكام عامة -الفصل األول 

 :22مادة 
الطالب لمحياة جنبا إلى جنب مع إعدادىم لمتعميم العالي  ثانوي إلى إعدادتيدف مرحم  التعميم ال

 . والتأكيد عمى ترسيخ القيم الديني  والسموكي  والقومي , الحياة العام   أو المشارك  في ,والجامعي
 :23مادة 

ل من بالصف األو  ويشترط فيمن يقبل ,مدة الدراس  في مرحم  التعميم الثانوي ثالث سنوات دراسي 
 . بمرحم  التعميم األساسي مرحم  التعميم الثانوي أن يكون حاصال عمى شيادة إتمام الدراس 

 . عمى ثماني  عشر عاما وأال تزيد سن  في أول أكتوبر من العام الدراسي
 . التجاوز عن السن ويصدر وزير التعميم القرارات المنظم  لحاالت

 :24مادة 
 . دراس  مرة واحدة في الصفيجوز لمطالب الراسب أن يعيد ال

من الخارج المتحان الصف ال ي بمغو وفق  ويجوز لمن فصل بسبب استنيا  مرات الرسوب التقدم
فإ ا نجح , والتعميم عمى أن يؤدى الطالب رسم امتحان  القواعد التي يصدر بيا قرار من وزير التربي 

يصدر وزير التربي  والتعميم قـرارا بتحديد  ,بعد أداء رسم إعادة القيد ,أعيد قيده في الصف ال ي يميو
 . بما اليقل عن عشرة جنييات وال يجاوز عشرين جنييا, الرسمين  كل مـن
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 :25مادة 
السن  الدراسي   يجوز فصل الطالب من المدرس  إ ا تغيب بغير ع ر تقبمو لجن  إدارة المدرس  خالل

التغيب في أي وقت أثناء  ويعتبر ,ا منيصم مدة تزيد عمى خمس  عشر يوما متصم  أو ثالثين يوم
 . اليوم الدراسي تغيبا عن اليوم بأكممو

اليقرة السابق  و لك بقرار من لجن  إدارة المدرس  بعد  ويجوز إعادة قيد الطالب الميصول طبقا لحكم
سن  مرة واحدة في  ات الوال يجوز إعادة القيد أكثر من  ,جنييات سداد رسم إعادة قيد قدرة عشرة

 . مرتين في المرحم  كميا وأكثر من, الدراسي 
 . األقل من عدد أيام الدراس  عمى%  7:ويشترط لدخول الطالب االمتحان حضوره 

 
 التعميم الثانوي العام -الفصل الثاني 

 :26مادة 
د ى ه ويصدر بتحدي , تتكون مقررات الدراس  في التعميم الثانوي العام من مواد إجباري  ومواد اختياري 

قرار من وزير التعميم بعد  ,بنجاح المواد وعدد المواد االختياري  التي يتعين عمى الطالب أن يجتازىا
 . وموافق  المجمس األعمى لمجامعات موافق  المجمس األعمى لمتعميم قبل الجامعي

 :27مادة 
وخططيا والمناىج  س تنظم بقرارات من وزير التعميم بعد موافق  المجمس األعمى لمتعميم مواد الدرا

ومواد  ,مواد أساسي  لجميع الطمب  واالمتحانات في التعميم الثانوي العام عمى أن تتضمن مواد الدراس 
 . وقدراتو أخرى لالختيار من بينيا وفق استعداد الطالب

 :28مادة 
ام من ى ا القانون يجرى االمتحان لمحصول عمى شيادة إتم( 02)مع عدم اإلخالل بحكم المادة 

 .الدراس  الثانوي  العام  عمى مرحم  واحدة فى نياي  السن  الثالث 
ويسمح لمطالب فى نياي   المرحم  بالتقدم لالمتحان فى المواد المقررة بيا, و لك بالمدارس الرسمي  
والخاص  التى تشرف عمييا الدول , كما يجوز لو التقدم لي ا االمتحان من الخارج, وفًقا لمضوابط 

 .صدر بيا قرار من وزير التربي  والتعميمالتى ي
المواد التى يجرى  -بعد موافق  المجمس األعمى لمتعميم قبل الجامعى  -ويحدد وزير التربي  والتعميم 

االمتحان فييا, والخطط والمناىج الدراسي , وتنظيم االمتحانات, وضوابط وشروط التقدم لي ا 
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رى لدرجات المواد الدراسي , ويدرس طالب القسم العممى االمتحان, وتحديد النيايات الصغرى والكب
 المواد العممي  

وطالب القسم األدبى المواد األدبي  باإلضاف  إلى المواد اإلجباري  لمقسمين, كما يحدد بقرار من وزير 
 .التربي  والتعميم وقف القيد وقواعد تنظيم قبول األع ار

ادتين عمى األكثر أن يتقدم إلعادة االمتحان فيما رسب ولكل طالب رسب بالدور األول فى مادة أو م
من النياي  الكبرى % 71فيو بالدور الثانى, بحيث ال يحصل الطالب فيما رسب فيو عمى أكثر من 

لممادة, كما يجوز لمطالب الراسب إعادة التقدم لالمتحان لمرة واحدة فقط يتم بعدىا التقدم لالمتحان 
 .ا جنيو ولمدة عامين فقطمن الخارج, برسم قدره مائت

 :29مادة 
يمنح الطالب الناجح فى جميع المواد المقررة لمدراس  فى الصف الثالث الثانوى شيادة إتمام الدراس  
 .الثانوي  العام  يتقدم بيا الستكمال الدراس  الجامعي  خالل السنوات الخمس التالي  لحصولو عمييا

 تيي  تصمح لمتعامل بيا فى سوق العملوتعتبر شيادة الثانوي  العام  شيادة من

 

 التعميم الثانوي الفني -الفصل الثالث 
 :31مادة 

, والتجارة , والزراع  , في مجاالت الصناع  " اليني  " ييدف التعميم الثانوي اليني إلى إعداد فئ 
 . اليني  لدى الدارسين وتنمي  الممكات ,والخدمات

بعد الحصول عمى شيادة إتمام الدراس  بمرحم  التعميم  نوي الينيويتم القبول في نوعيات التعميم الثا
 . والقواعد التي يصدر بيا قرار من وزير التعميم ووفقا لمشروط ,األساسي

 :39مادة 
 ,المدارس اليني  مواصيات -بعد موافق  المجمس األعمى لمتعميم  -تحدد بقرارات من وزير التعميم 

زراعي  مزرع  لتدريب طالبيا  وتمحق بكل مدرس , لممقاة عمييا والمسئوليات ا ,وخطط العمل بيا
 . وأقساميا تتناسب مساحتيا مع عدد طالبيا ونوع الدراس  بيا

 :32مادة 
لمعاون  ناظرىا  يكون في كل مدرس  فني  مجمس إدارة تمثل فيو قطاعات اإلنتاج والخدمات المعني 

قرار من المحافظ  جمس وتحديد اختصاصاتوويصدر بتشكيل ى ا الم, أو مديرىا في اإلدارة 
 .المختص
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 :33مادة 
 .والظروف المحمي  تحدد أقسام الدراس  في نوعيات التعميم الثانوي اليني وفقا لمتطمبات خطط التنمي 

لمتعميم قرارات بالمواد الدراسي  التي تشمميا كل  ويصدر وزير التعميم بعد موافق  المجمس األعمى
التعميم الثانوي اليني وشعب  وطريق  توزيع المواد الدراسي  وعدد  عي  من نوعياتمجموع  في كل نو 

عمى الصيوف المختمي  وك لك المناىج والكتب الدراسي  الالزم  ونظم التقويم  الدروس المخصص  ليا
 . واالمتحان

 :34مادة 
تمويل ى ه  ويتم لمدارس التعميم الثانوي اليني أن تقوم بمشروعات إنتاجي   ات صم  بتخصصيا

دارتيا ومحاسبتيا وفقا لمقواعد التي يصدر بيا قرار من وزير  . التعميم المشروعات وا 
اإلنتاج أن تستييد من إمكانات ى ه المدارس في  كما يجوز لموحدات المحمي  المختص  وقطاعات

 . والحرف والعمال في دائرة المحافظ  رفع المستوى الميني ألصحاب المين
 :35مادة 

التعميم  يجوز لمعاممين الينيين في مختمف قطاعات اإلنتاج والخدمات التقدم المتحانات مدارس
وزير التعميم و لك مع  ويصدر بشروط التقدم لالمتحان ونظامو قرار من ,الثانوي اليني من الخارج

 . من ى ا القانون 21عدم اإلخالل بحكم المادة 
 :36مادة 

"  الناجحون فيو  التعميم الثانوي اليني امتحان عام من دورين يمنح يعقد في نياي  الصف الثالث من
ويسمح بالتقدم لي ا , نوع التخصص  ويحدد فيو" دبموم المدارس الثانوي  اليني  نظام السنوات الثالث 

الصيوف الثالث  بمدرس  رسمي  أو خاص  تشرف  االمتحان لكل من أتم دراس  المناىج المقررة في
 . االمتحان رسما قدره خمس  جنييات ويؤدى كل من يتقدم لي ا عمييا الدول 

والنيايات الكبرى والصغرى بدرجات المواد الدراسي   ويصدر بتنظيم ى ا االمتحان وشروط التقدم لو
 . المجمس األعمى لمتعميم قبل الجامعي قرار من وزير التعميم بعد موافق 

ثالث مرات ومع  لك يجوز لمطالب التقدم لالمتحان من  وال يسمح بالتقدم المتحان الدبموم ألكثر من
 . ى ه الحال  رسما قدره خمسون جنييا الخارج مرة رابع  عمى أن يؤدى في

 :37مادة 
من  % 97يشترط لدخول امتحانات النقل واالمتحانات العام  أال تقل نسب  حضور الطالب عن 

 . ر عن سبب الغيابمجموع الدروس المقررة لمتدريبات الميني  بصرف النظ
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 الباب الرابع

 التعميم الفني نظام السنوات الخمس
 :38مادة 

في مجاالت الصناع  والزراع  " المدرب " و " اليني األول  " تيدف المدارس اليني  إلى إعداد فئتي
 . والتجارة واإلدارة والخدمات

بمرحم  التعميم األساسي ووفقا شيادة إتمام الدراس   ويتم القبول في ى ه المدارس من الحاصمين عمى
 . وزير التعميم لمشروط التي يصدر بيا قرار من

ى ه المدارس مع تحديد مقابل اإلقام  والغ اء  ويجوز لو أن يقرر النظام الداخمي في بعض أو كل
 . وقواعد اإلعياء منيا

 :39مادة 
, الدول   لتنمي  عمى مستوىتحدد أقسام الدراس  اليني  نظام السنوات الخمس وفقا لمتطمبات خطط ا

ى ه األقسام والمواد  قرارات بتحديد -بعد موافق  المجمس األعمى لمتعميم  -ويصدر وزير التعميم 
وك لك المناىج والكتب الدراسي   الدراسي  في كل منيا وطريق  توزيعيا وعدد الدروس المخصص  ليا

 . الالزم  ونظم التقويم واالمتحان
 :41مادة 

لمعاون  ناظرىا  ل مدرس  فني  مجمس إدارة تمثل فيو قطاعات اإلنتاج والخدمات المعني يكون في ك
 .أو مديرىا في اإلدارة

 . من وزير التعميم ويصدر بتشكيل ى ا المجمس وتحديد اختصاصاتو قرار
 :49مادة

المشروعات  ويتم تمويل ى ه ,لممدارس اليني  أن تقوم بمشروعات إنتاجي   ات صم  بتخصصيا
دارتيا ومحاسبتيا وفقا لمقواعد التي يصدر بيا قرار من وزير التعميم كما يجوز لموحدات المحمي   وا 

رفع المستوى الميني ألصحاب  المختص  وقطاعات اإلنتاج أن تستييد من إمكانات ى ه المدارس في
 . المين والحرف والعمال و لك في دائرة المحافظ 

 :42مادة 
اليني   مس امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيو دبموم الدراس يعقد في نياي  الصف الخا

 .المتقدم  نظام السنوات الخمس ويحدد فيو نوع التخصص
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المناىج المقررة في الصيوف الخمس  بمدرس  رسمي   ويسمح بالتقدم لي ا االمتحان لكل من أتم دراس 
 .أو خاص  تشرف عمييا الدول 
ويصدر بتنظيم ى ا االمتحان , خمس  جنييات  متحان رسما قدرهويؤدى كل من يتقدم لي ا اال

لدرجات المواد الدراسي  قرار من وزير التعميم بعد موافق   وشروط التقدم لو والنيايات الكبرى والصغرى
 . الجامعي المجمس األعمى لمتعميم قبل

ويجوز لمطالب أن يتقدم لالمتحان من , ثالث مرات  وال يسمح بالتقدم المتحان الدبموم ألكثر من
 . ى ه الحال  رسما قدره خمسون جنييا عمى أن يؤدى في, الخارج مرة رابع  

الدراس  اليني  المتقدم  نظام السنوات الخمس  ويسمح لمطالب ال ي استني  مرات الرسوب في دبموم
ث وفقا لؤلحكام المنصوص عمييا في المادة نظام السنوات الثال بدخول امتحان دبموم الدراس  اليني 

 . من ى ا القانون( 28)
 :43مادة 

الثانوي  العام   وك لك لمحاصمين عمى شيادة إتمام الدراس " اليني " يجوز لمخريجين من مستوى فئ  
التي يصدر بيا قرار من وزير  طبقا لمشروط واألوضاع" اليني األول " استكمال دراستيم إلى مستوى 

 . ميمالتع
 :44مادة 

فيما يتعمق  من ى ا القانون( 07)يطبق في شأن المدارس اليني  نظام السنوات الخمس حكم المادة 
 . في شأن نسب  الحضور( 29)وحكم المادة  -بالتغيب عن الدراس  

 :45مادة 
 المرحم  كميا يجوز لمطالب أن يعيد الدراس  مرة واحدة في الصف وبما ال يجاوز ثالث مرات في

المتحان الصف ال ي  ويجوز لمن فصل بسبب استنياد مرات الرسوب التقدم من الخارج مرة واحدة
فإ ا نجح أعيد قيده , لالمتحان  عمى أن يؤدى رسما, وفق القواعد التي يضعيا وزير التعميم , يميو 

من الرسمين  وزير التعميم قرارا بتحديد كل ويصدر, في الصف ال ي يميو بعد أداء رسم إعادة القيد 
 . عشرين جنييا بما ال يقل عن عشرة جنييات وال يجاوز

 46:2مادة 
 

                                                 
2
 .0119لسن   877من القانون رقم ( 0)لمادة رقم ألغيت با 
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 الباب الخامس

 دور المعممين والمعممات

 ممغاة 47:3مادة 
 ممغاة:484مادة 
 .ممغاة:549مادة 
 ممغاة:651مادة
 ممغاة:759مادة 
 ممغاة:852مادة 
 ممغاة:539مادة 

 الباب السادس

 التعميم الخاص بمصروفات
 :54مادة 

أصال أو بصي  فرعي  بالتعميم أو اإلعداد الميني  تعتبر مدرس  خاص  كل منشأة غير حكومي  تقوم
 : وال تعتبر مدرس  خاص  , واليني قبل مرحم  التعميم الجامعي

 .االجتماعي  دور الحضان  التي تشرف عمييا وزارة الشئون -8
التعميم فييا عمى غير المصريين من أبناء  يقتصر المدارس التي تنشئيا الييئات األجنبي  التي -0

 .والقنصمي االجنبى وغيرىم من األجانب العاممين في السمكين الدبموماسي
دول  أجنبي  أو ىيئ  دولي  استنادا التياقي  ثقافي  مع  المراكز أو المعاىد الثقافي  التي تنشئيا -2

 . لمراكز أو المعاىدفييا عمى معامم  خاص  لي ه ا ينص, جميوري  مصر العربي  
 
 

                                                 
 . 0119لسن   877من القانون رقم ( 0)ألغيت بالمادة رقم   2
 . 0119لسن   877من القانون رقم ( 0)ألغيت بالمادة رقم   0

 .0119لسن   877من القانون رقم ( 0)ألغيت بالمادة رقم   7
 . 0119سن  ل 877من القانون رقم ( 0)ألغيت بالمادة رقم  8
 . 0119لسن   877من القانون رقم ( 0)ألغيت بالمادة رقم  9
 . 0119لسن   877من القانون رقم ( 0)ألغيت بالمادة رقم  :

 . 0119لسن   877من القانون رقم ( 0)ألغيت بالمادة رقم   ;
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 :55مادة 
 : تنشأ المدارس الخاص  لتحقيق بعض أو كل األغراض اآلتي 

وفق الخطط والمناىج المقررة في  (والينيالعام ) المعاون  في مجال التعميم االساسى أو الثانوي -
 . المدارس الرسمي  المناظرة

 .لمقررةاالرسمي   التوسع في دراس  لغات أجنبي  بجانب المناىج -
 .لمتعميمبعد موافق  المجمس األعمى  دراس  مناىج خاص  وفق ما يقرره وزير التعميم -

 :56مادة 
كما  -بالمحافظات  تخضع المدارس الخاص  إلشراف وزارة التربي  والتعميم والمديريات التعميمي 
 . ونى ا القان تخضع لقوانين العمل والتأمينات و لك فيما لم يرد بشأنو نص خاص في

 :57مادة 
سابق من  أو تنظيم دروس لمتقوي  إال بترخيص, أو التوسع فييا, ال يجوز إنشاء مدرس  خاص  
العام يصدر الترخيص  عمى أنو بالنسب  لمدارس التعميم الثانوي ,مديري  التربي  والتعميم المختص 

 . مي  لمتعميمالسياس  القو  بإنشائيا أو التوسع فييا بقرار من وزير التعميم ضمن إطار
وتجييزاتيا مناسب  لمقتضيات رسالتيا التربوي  طبقا  ويتعين أن يكون موقع المدرس  ومبناىا ومرافقيا

 . قرار من وزير التعميم لمشروط والمواصيات التي يصدر بيا
 :58مادة 

 : يشترط في صاحب المدرس  الخاص  ما يأتي
 .العربي مصر  أن يكون شخصا اعتباريا متمتعا بجنسي  جميوري  -
المالي  ووفقا لمشروط األخرى التي يصدر بيا قرار  أن يكون قادرا عمى الوفاء بالتزامات المدرس  -

 .التعميممن وزير 
القانون وال يممكيا أشخاص اعتباريون تعتبر  عمى أنو بالنسب  لممدارس القائم  وقت صدور ى ا

 . لحياةعمى قيد ا مرخصا ليا بالعمل طوال مدة بقاء صاحبيا
 :59مادة 

بدء الدراس   يقدم طمب إنشاء المدرس  الخاص  إلى المديري  التعميمي  بالمحافظ  المختص  و لك قبل
التعميمي  لي ا الغرض وعمى  بأربع  أشير عمى األقل ويدون عمى النمو ج ال ي تعده المديريات

خطار مقدم لمتعميم واح المديري  التعميمي  بحث الطمب في ضوء التخطيط العام تياجات المحافظ  وا 
 . خالل ثالثين يوما من تاريخ تقديم الطمب, الطمب بقبولو أو رفضو مبدئيا وأسباب  لك
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 . المدة دون رد ويعتبر الطمب مقبوال بصي  مبدئي  إ ا انقضت ى ه
 :61مادة 

ا قبل أن نشاطي من ى ا القانون يحظر عمى أي  مدرس  خاص  أن تبدأ 79مع مراعاة أحكام المادة 
وعميو بعد قبول طمبو مبدئيا , تخطر المديري  التعميمي  المختص  صاحب الطمب بالموافق  النيائي 

التيصيمي  عن المدرس  المراد إنشاؤىا  إخطار المديري  التعميمي  خالل خمس  عشر يوما بالبيانات
مي  المختص  إخطاره بمدى الالزم  وعمى المديري  التعمي لتتولى تشكيل لجن  فني  إلجراء المعاين 

ومرافقو وتجييزاتو وبيانات العاممين وغير  لك من شروط ومواصيات أخرى  صالحي  الموقع والمبنى
 أقصاىا شيران من تاريخ إخطاره ليا بالبيانات التيصيمي  أو باستكمالو أوجو النقص و لك في مدة

 . تمييدا إلعادة المعاين  بعد فترة يتيق عمييا
 :69مادة 

التي أصدرت   يجوز بعد الترخيص لممدرس  القيام بأي من األعمال اآلتي  إال بعد موافق  الجي ال
 : الترخيص

 . تغيير البيانات التي صدر الترخيص عمى أساسيا - 
تحديد  تغيير نظام المدرس  أو خطط الدراس  بيا أو إتباع نظم أخرى في قبول التالمي  أو في - 

 .المقررةمقدار الرسوم 
 .جديدةإضاف  مراحل  تغيير نظام المدرس  من مرحم  إلى أخرى أو - 
 .رسالتياإيقاف العمل بالمدرس  أو االمتناع عن أداء  - 
 .ممكيتياتغيير مكان المدرس  أو نقل  - 

مخالي  المدرس  ألي من ى ه االلتزامات أن تقرر  عند ثبوت, ويجوز لمديري  التعميم المختص  
وفى ى ه الحال  تتولى المديري  التعميمي  إدارة المدرس  حتى  المالي واالدارى وضعيا تحت اإلشراف

 . تزال المخالي 
 :62مادة 

داخميو بنظام سير  مع مراعاة أحكام قوانين التعميم والعمل والتأمينات تضع كل مدرس  خاص  الئح 
  عمى حده ويصدر مرحم وتحديد الرسوم الدراسي  التي تحصل من التالمي  في كل ,العمل بيا

من ى ا ( 80)اإلخالل بحكم المادة  و لك مع عدم ,باعتماد ى ه الالئح  قرار من المحافظ المختص
 . القانون

 



16 

 

 :63مادة 
حساب  تكون لكل مدرس  موازن  خاص  تشمل اإليرادات والمصروفات وتودع إيرادات المدرس  في

وزير التعميم بعد  نظم التي يصدر بيا قرار منخاص بأحد المصارف أو مكاتب البريد وفقا لمقواعد وال
 . موافق  المجمس األعمى لمتعميم

 :64مادة 
واشتراك  تحدد المصروفات المدرسي  المقررة عمى التالمي  ورسوم النشاط المدرسي وثمن الكتب

  مشروع موازن  المدرس و لك في ضوء ,السيارة ومقابل التغ ي  واإليواء بقرار من المحافظ المختص
 . والقواعد العام  التي يصدر بيا قرار من وزير التعميم

المدرسي  المقررة عمى تالمي  المدارس الخاص   ويجوز لممحافظ أن يقرر إعادة تقويم المصروفات
 . ضوء القواعد التي يحددىا الوزير في ى ا الشأن المعتمدة وقت صدور ى ا القانون و لك في

 :65مادة 
المدارس  متحانات في المدارس الخاص  مطابقا لمنظام المعمول بو فييكون نظام الدراس  واال

 . الرسمي  المناظرة
 :66مادة 

شأنيا شأن  ى,ى المدارس الخاص  من كاف  النواحتتولى المديري  التعميمي  المختص  اإلشراف عم
التيتيش المالي  نتائجيا وتتولى كما تشرف عمى امتحانات القبول والنقل بيا وتعتمد ,المدارس الرسمي 
 .واالدارى عمييا

 :67مادة 
المقرر في  يكون لكل مدرس  خاص  ناظر وىيئ  تدريس متيرغ  من  ات مستوى الكياي  وبالنصاب

الضرورة أن ترخص  ويجوز لممديري  التعميمي  المختص  في حال  ,المدارس الرسمي  المناظرة
عدد الدروس في ى ه الحال  عن  رط أال يزيدبش ,بمدرسين لبعض الوقت لممدرس  الخاص  باالستعان 

 . اليصل الواحد من اجمالى عدد دروس المادة الدراسي  الواحدة أو%  07
المدرس  الخاص  وصاحبيا قرار من وزير التعميم  ويصدر بتنظيم عالق  العمل بين العاممين في

 . العامم  العالي بعد أخ  رأى وزير القوى
 :68مادة 

اإلعارة وتحدد  اص  االستعان  بالمدرسين العاممين في المدارس الرسمي  عمى سبيليجوز لممدارس الخ
 . شروط اإلعارة ومدتيا بقرار من وزير التعميم
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 :69مادة 
 ,أداء رسالتيا في ,التي أنشئت بمقتضى قوانين سابق ( المعان ) تستمر المدارس الخاص  المجاني  

من وزير التعميم بعد موافق   معايير التي يصدر بيا قرارمع توفير اإلمكانات الالزم  ليا وفقا لم
 . المجمس األعمى لمتعميم

 91الباب السابع
 أعضاء ىيئة التعميم

 :71مادة 
تسرى أحكام ى ا الباب عمى جميع المعممين ال ين يقومون بالتدريس أو بالتوجيو أو بالتيتيش اليني 

خصائيى خصائيى ا وعمى األخصائيين االجتماعيين والنيسيين وا  لصحاف  واإلعالم التكنولوجيا وا 
, وعمى كل من كان يشغل إحدى ى ه الوظائف وتم إلحاقو لمعمل في وظائف اإلدارة وأمناء المكتبات

 .بالمدارس واإلدارات والمديريات التعميمي  وديوان عام وزارة التربي  والتعميم والجيات التابع  ليا 
فيما لم  :9;8لسن   09لمدنيين بالدول  الصادر بالقانون رقم وتسرى أحكام قانون نظام العاممين ا
 .يرد بشأنو نص خاص في ى ا الباب 

 الفصل األول
 وظائف المعممين وما يعادليا

 والمشاركون في العممية التعميمية
 :79مادة 

 :يتكون جدول وظائف المعممين من الوظائف اآلتي  
 .معمم مساعد -8
 .معمم -0
 .معمم أول  -2
 (.أ)معمم أول  -0
 .معمم خبير -7
 .كبير معممين -8

                                                 
 .0119لسن   877الباب السابع مضاف بالقانون   81
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عادة تقييميا وترتيبيا , قرار من وزير دول ى ه الوظائف , وبطاقات وصيياويصدر باعتماد ج , وا 
خصائيى  التربي  والتعميم يتضمن ما يقابميا من وظائف األخصائيين االجتماعيين والنيسيين وا 

خصائيى ا  .مناء المكتباتلصحاف  واإلعالم وأالتكنولوجيا وا 
 :72مادة 

نظام العاممين المدنيين  مع عدم اإلخالل بشروط شغل الوظائف المدني  المنصوص عمييا في قانون
  :, يشترط فيمن يشغل وظيي  من وظائف المعممين اعتبارا من تاريخ العمل بي ا الباب ما يأتيبالدول 

ول التي تعامل المصريين بالمثل في أن يكون متمتعا بالجنسي  المصري  أو جنسي  إحدى الد -8
 .تولى الوظائف العام 

ويجوز لوزير التربي  والتعميم االستثناء من ى ا الشرط عند التعاقد مع المعممين األجانب وفقا لمقواعد 
 .التي تبينيا الالئح  التنيي ي 

ى مؤىل أن يكون من خريجي كميات التربي  أو حاصال عمى مؤىل عال تربوي مناسب, أو عم -0
 .عال مناسب باإلضاف  إلى شيادة أو إجازة تأىيل تربوي

 .أن يستوفي برامج التنمي  الميني  المقررة لشغل الوظيي  -2
 .وتحدد الالئح  التنيي ي  اشتراطات التأىيل التربوي المطموب

 :73مادة 
ار من وزير التربي  بالتعاقد لمدة سنتين قابم  لمتجديد سن  أخرى بقر " معمم مساعد"يكون شغل وظيي  

 .والتعميم بعد أخ  رأي المحافظ المختص
ويجب عمى شاغميا خالل ى ه المدة الحصول عمى شيادة الصالحي  من األكاديمي  الميني  لممعممين 

 م يحصل عمي الشيادة خالليا انتييلمزاول  مين  التعميم بالمرحم  التعميمي  التي يعمل بيا, فإ ا ل
 .ج  ألي اجراءعقده تمقائيا دون حا

ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيي  معمم من أمضى سن  عمى األقل في وظيي  معمم 
مساعد, وحصل خالليا عمى الشيادة المشار إلييا, وثبتت صالحيتو لمعمل وفقا لممعايير التي 

 .تحددىا الالئح  التنيي ي 
خصائي ويسرى حكم اليقرة األولى عمى اإلخصائيين االجتماعيين و  خصائي التكنولوجيا وا  النيسيين وا 

 .الصحاف  واإلعالم وأمناء المكتبات
ويجوز بعد موافق  وزير المالي  تسوي  حال  من يحصل عمي مؤىل عال أثناء الخدم  من العاممين 
 .بالمدارس واإلدارات والمديريات بشرط استيياء المتطمبات التي تحددىا األكاديمي  الميني  لممعممين
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 :74 مادة
من ى ا القانون, أو ( 91)يشترط لمتعيين ابتداًء فى إحدى وظائف التعميم المشار إلييا في المادة 

لمترقي  لموظائف األعمى أو ما يعادليا عمى النحو الوارد فى ى ا الباب, توافر شروط شغميا 
تعقد لي ا  والحصول عمى شيادة الصالحي  لشغل الوظيي  واستيياء برامج التنمي  الميني  التي

 .الغرض
 :75مادة 

تتمتع بالشخصي  االعتباري  العام  وتتبع وزير " األكاديمي  الميني  لممعممين" تنشأ أكاديمي  تسمى 
التربي  والتعميم ويصدر بتنظيميا وبتحديد اختصاصاتيا قرار من رئيس الجميوري  عمى أن يكون 

, وتعمل بالتعاون مع كميات التربي الجميوري   مقرىا مدين  القاىرة وتكون ليا فروع في مختمف أنحاء
من ى ا ( 90)عمى أن تتولى ى ه األكاديمي  منح شيادة الصالحي  المنصوص عمييا في المادة 

 .القانون
 :76مادة 

من ى ا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعميم المشار ( 92)دون إخالل بحكم المادة 
من ى ا القانون من خالل إعالن واسع االنتشار يوجو لمجميع وبما يكيل تكافؤ ( 91)إلييا في المادة 

ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيي  والمياضم  بينيم بمراعاة مؤىالتيم وخبراتيم . اليرص 
 .وتنظم الالئح  التنيي ي  وسائل اإلعالن وقواعد الترتيب والمياضم  . 

 :77مادة 
ي وظائف المعممين من مرحم  تعميمي  إلى مرحم  تالي  إال بعد استيياء الشروط ال يجوز نقل شاغم

, ا قرار من وزير التربي  والتعميمالخاص  بالميارات والمعارف والمتطمبات اليني  التي يصدر بتحديدى
 .وبعد الحصول عمى شيادة الصالحي  المقررة لممرحم  التي يتم االنتقال إلييا 

 :78مادة 
, وموجو أول (أ)موجو وتعادل وظيي  معمم أول : دول وظائف التوجيو اليني من وظائفيتكون ج

 .وتعادل وظيي  معمم خبير, وموجو عام وتعادل وظيي  كبير معممين
ويتم اختيار شاغمي وظيي  موجو, وموجو أول, وموجو عام عن طريق مسابق  عام  في نطاق كل 

من ى ا ( 8:)  لمترقي  والمنصوص عمييا في المادة محافظ , و لك متي توافرت الشروط المتطمب
 .القانون, ويكون شغل الوظيي  لمدة ثالث سنوات قابم  لمتجديد لمرة واحدة
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وتحدد الالئح  التنيي ي  إجراءات وأسس الشغل والتجديد كما تحدد الالئح  أعباء العمل ونسب 
 .وظائف التوجيو إلى وظائف التعميم

 :79مادة 
بأقدمي  سنتين (" أ)معمم أول "ي  مدير ووكيل إدارة تعميمي  من بين شاغمي وظيي  يكون شغل وظي

 .عمي األقل, في مسابق  عام  في نطاق كل محافظ , ويكون االختيار لمدة سنتين قابم  لمتجديد
ويكون لكل مدرس  مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد اليصول والمراحل التعميمي  بيا ووفق احتياجات 

 .ة المدرسي , و لك عمى النحو ال ي تحدده الالئح  التنيي ي اإلدار 
عمى األقل (" أ)معمم أول "ويتم اختيار شغل وظيي  مدير ووكيل المدرس  من بين شاغمي وظيي  

لممدير ومعمم أول لموكيل, في مسابق  عام  في نطاق كل محافظ  , و يكون االختيار لمدة سنتين 
 .قابم  لمتجديد 
 .ح  التنيي ي  إجراءات وأسس االختيار والتجديد لكل وظيي  من الوظائف السابق  وتحدد الالئ

 :81مادة 
تحدد الالئح  التنيي ي  معايير ممزم  لؤلداء التعميمي لممخاطبين بأحكام ى ا الباب وأعبائيم التعميمي  

 .ائف المختمي  وساعاتيا بمختمف مستوياتيم ووظائييم ويراعى عند إعدادىا عدم التيرق  بين الوظ
كما تحدد الالئح  نظاما يكيل تقويم كياي  أداء شاغمي وظائف التعميم والتوجيو ووظائف اإلدارة التي 

 .يشغميا معممون بما يتيق وطبيع  نشاطيا وأىدافيا 
ضعيف , ويعتد ويكون تقويم األداء بمرتب  كفء , وفوق المتوسط , ومتوسط , ودون المتوسط و 

, بنظم المتابع  والتقويم المستندة عمى معايير األداء , ونتائج تقويم أداء تالمي  يرفي وضع ى ا التقر 
المعمم , ودرج  مشاركتو في تحسين مستوى أداء العمل بالمدرس  , والشيادات والدرجات العممي  
التي يحصل عمييا والدورات التدريبي  التي يجتازىا والمؤتمرات التي يحضرىا بما يؤدى إلى رفع 

 .مستواه , وتحسين مستوى أدائو
 .وتحدد الالئح  التنيي ي  القواعد واإلجراءات واألسس التي تتبع في وضع تقرير تقويم األداء 
كما تحدد الالئح  التنيي ي  اإلجراءات الالزم  لرفع كياءة من يحصل عمى تقرير تقويم أداء 

 .بمرتب  دون المتوسط أو ضعيف 
 .قريري تقويم أداء متتاليين بمرتب  ضعيف منتيي  بقوة القانون وتعتبر خدم  من يحصل عمى ت
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داري  وفني  وممثل عن نقاب   وتشكل لجن  بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانوني  وا 
المعممين لتمقى وفحص التظممات من تقارير تقويم األداء , وترفع ى ه المجن  توصياتيا لممحافظ 

 .التخا  ما يراه 
 :89مادة 

 :من ى ا القانون, اآلتي( 98)يشترط لمترقي  إلى الوظائف المنصوص عمييا في المادة 
 .استيياء شروط شغل الوظيي  المرقى إلييا عمى النحو المبين ببطاق  الوصف الخاص  بيا -8
مباشرة, أو ما في  األدنىقضاء خمس سنوات عمى األقل في ممارس  العمل اليعمي في الوظيي   -0

 .فقا لمقواعد التي يصدر بيا قرار من وزير التربي  والتعميممستواىا و 
 .وتخيض المدة البيني  لمترقي  عام واحد لمحاصل عمى الماجستير, وعامين لمحاصل عمى الدكتوراه 

 .الصالحي  لمزاول  الوظيي  المرقى إلييا شيادةالحصول عمى  -2
مباشرة عمى  سابقتيناألقل في سنتين  أداء بمرتب  فوق متوسط عمى تقويمالحصول عمى تقرير  -0

 .النظر في الترقي 
 .الترقي  إجراءاتوتحدد الالئح  التنيي ي  

المرقى إلييا أو عالوة من عالوتيا أييما أكبر اعتباًرا  يستحق المعمم بداي  األجر المقرر لموظيي و 
 .باستحقاق العالوة الدوري  في موعدىا من ى ا التاريخ, وال يخل  لك

 :82 مادة
يكون نقل شاغمي الوظائف المنصوص عمييا في ى ا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربي  
والتعميم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخ  رأى لجن  لمموارد البشري  تشكل بقرار من الوزير 

 .لي ا الغرض
 :83مادة 

 .قا لمقتضيات الصالح العامفي األسبوع ومواقيتو وف يحدد المحافظ المختص أيام العمل
ويكون الترخيص لشاغمي الوظائف المنصوص عمييا في ى ا الباب من العاممين بالمدارس بإجازات 

 :اعتيادي  أثناء العطم  الصييي  عمى النحو التالي
 .المعمم المساعد والمعمم والمعمم األول ثالثون يوما -
 .خمس  وثالثون يوما( أ)المعمم األول  -
 .م الخبير أربعون يوماالمعم -
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كبير المعممين خمس  وأربعون يوما, واستثناء من  لك يجوز الترخيص بالحصول عمى اإلجازات  -
 .االعتيادي  أثناء العام الدراسي, و لك بما ال يتعارض مع مصمح  العمل

فإ ا لم وفى جميع األحوال يجب أن يحصل المعمم عمى ثمثي إجازاتو االعتيادي  سنويا عمى األقل,  
 .يحصل عمييا لحاج  العمل التي تقدرىا السمط  المختص  استحق المقابل النقدي عنيا

 
 الفصل الثاني

 المعاممة المالية لممعممين
 :84مادة 

 .تحدد أجور الوظائف المنصوص عمييا بي ا الباب وفقا لمجدول المرافق لي ا القانون
 :85مادة 

وزير التربي  والتعميم قرارا بنظام حوافز األداء وحوافز يصدر رئيس مجمس الوزراء بناء عمى عرض 
اإلدارة وحوافز التميز العممي لمحاصمين عمى شيادات دبمومات الدراسات العميا أو درجتي الماجستير 

ونظام منح مقابل أعباء الوظيي  ومقابل . أو الدكتوراه في مجاالت العمل التعميمي أو التربوي 
مقابل التشجيع عمى العمل بوظائف أو مناطق معين  وأداء النيقات التي ساعات العمل اإلضافي  و 

 .يتحمميا شاغمو الوظائف التعميمي  , في سبيل تأدي  أعمال ى ه الوظائف
 :86مادة 

يمنح شاغمو وظائف التعميم , المنصوص عمييا في ى ا الباب , حافزا لؤلداء المتميز يصدر بو قرار 
عمى عرض وزير التربي  والتعميم , ويحدد القرار نسب  الحافز وشروط  من رئيس مجمس الوزراء بناء

 .وضوابط منحو 
من شاغمي الوظائف المشار % 81كل عام عمى  وال يجوز أن يزيد عدد من يمنحون ى ا الحافز

 .إلييا في كل إدارة تعميمي 
 :87مادة 

يق مع أي من شاغمي الوظائف لوزير التربي  والتعميم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحق
المنصوص عمييا بي ا القانون إ ا أعطي دروسا خصوصي  أو ارتكب أي  مخالي  تأديبي , وفى ى ه 
الحال  يكون التصرف في التحقيق سواء بالحيظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو باإلحال  إلى المحاكم  

 .التأديبي  بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب األحوال
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 :88مادة 
تنتيي خدم  شاغل الوظيي  بأحد األسباب المبين  بقانون نظام العاممين المدنيين بالدول  بمراعاة 

 .أحكام قانون التأمين االجتماعي
ويسري ى ا الحكم بأثره القانوني اليوري من تاريخ نيا ه عمي كل من بمغ سن الستين بعد أول أكتوبر 

0180. 
 :89مادة 

% 71م ومقداره من ى ا القانون بدل معم( 91)لتعميم المشار إلييا في المادة يمنح شاغمو وظائف ا
مع استحقاقيم العالوة السنوي  المقررة, وكل زيادة في األجور تمنح لمعاممين  من األجر األساسي,

 .بالجياز اإلداري بالدول 
بدل اعتماد وفقا لمنسب  من ى ا القانون ( 91)ويمنح شاغمو وظائف المعممين المشار إلييا في المادة 

المبين  بالجدول المرافق لي ا القانون وفي التاريخ المحددة بو من األجر األساسي و لك عند نقميم 
لشغل وظائف المعممين بعد استييائيم متطمبات الشغل واالعتماد المقررة ليا, مع احتياظيم بصي  

قصي لؤلجر المقرر لموظائف المنقولين شخصي  باألجور التي كانوا يتقاضونيا ولو تجاوزت الحد األ
 .إلييا
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 جدول معادلة وظائف التعميم

الوظيفة 
 التعميمية

الدرجة المالية 
 المعادلة

المدد 
 البينية

 بدل االعتماد
 في
9/7/2192 

 بدل االعتماد من
9/91/2192 

مما توفره اعتمادات وزارة 
 التربية والتعميم

كبير 
 معممين

 %011 %871-  العالي 

 %975 %807 سنوات 7 مدير عام مم خبيرمع
معمم أول 

 (أ)
 %951 %811 سنوات 7 األولى

 %925 %97 سنوات 7 الثاني  معمم أول
اقدمي  ) الثالث  معمم

 (سنتين
 %911 %71 سنوات 7

معمم 
 مساعد

 --  سنتين الثالث 

 
 

 


