
  الرقم: اململكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

  التاريخ: اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة حائل 
 املوارد البرشيةإدارة                   

  عمليات املوارد البرشية             
 AE  

  
بية الخاصة واعتماد نموذج رصف   بدل التر

 التخصص مسىم الوظيفة رقم الهوية رباع   / ـة اسم الموظف

    

نامج  مقر العمل   اسم البر

بية الخاصة                                  ـه /  المكرم / مدير   وفقه هللا                                           إدارة التر

نأمل رصف بدل التعليم الخاص للموضح اسمه وبيانته أعاله حيث تنطبق 

وط وذلك استنادا عىل   41/4/19/292/37معال  الوزير رقم  خطابعليه الشر
  تاريــــخ 

 
بية الخاصة. 26/8/1411ف   برنامج البر

 
 ـه وقد باشر العمل ف

 .......% نسبة البدل

 
نام  جتاريــــخ العمل بالبر

 
 هـ14/        / 

  الختم  التوقيع  المدرسة /ـه مدير 

ية                                                                              وفقه هللا  المكرم/ مدير إدارة الموارد البشر

نأمل استكمال رصف البدل بنسبة .....% للموظف 
وط وذلك الموضح  بياناته أعاله حيث تنطبق عليه الشر

بية  ف العام عىل البر استنادا عىل خطاب سعادة المشر
  عىل 25/1/1421وتاريــــخ  27/262الخاصة رقم 

ـه  المبن 
  تاريــــخ  41/4/19/292/37خطاب معال  الوزير رقم 

 
ف

 . ـه26/8/1411

المستندات  النسبة الوظيفة
 المطلوبة

ة  %20 التخصصات األخرىالمعلمي   المكلفي   من  خطاب المباشر
 بالمدرسة

.برصي.توحد.نطق.صعوبة تعلم ة  %30 فكري.سمع  خطاب المباشر
 بالمدرسة

+امي    الهيئة اإلدارية+رائد نشاط+محرص  مختبر
 مكتبة+مراقب طالب+مستخدم+حارس

+قرار  20% قرار التعيي  
التكليف من قائد 

 المدرسة

بية الخاصة ـه /  مدير    الختم  التوقيع إدارة التر

                                  سعادة / مدير عام التعليم بمنطقة حائل                                                                   حفظه هللا             

رصف بدل التعليم الخاص بالنسبة المذكورة بناء عىل ما ذكر أعاله نفيد سعادتكم بأن الموظف الموضح اسمه وبياناته أعاله يستحق 
بية الخاصة  . من أصل الراتب وذلك استنادا عىل المعلومات المقدمة من مدير المدرسة وموافقة مدير إدارة البر

ية    مدير إدارة الموارد البشر
  الختم  التوقيع هادي بن سالم القحطان 

 )قرار رصف بدل تربية خاصة(

ية                                                                 وفقه هللاعائد مع التحية لمدير   إدارة الموارد البشر

 : وط عىل الموظف يقرر ما يىل   بناًء عىل ما ذكر أعاله وانطباق كافة الشر

 من .  يرصف للموضح اسمه وبياناته أعاله بدل تربية خاصة بالنسبة الموافق عليها من راتب أول مربوط 
َ
 المبينة أعاله إعتبارا

 . ـه 1400/     /     

 حال تكليفه بعمل مخالف مسمة الوظيفة المبني  
 
 . ة المذكور أعاله أو تم نقله منها يوقف رصف هذا البدل ف

  ية  استكمال إجراءات الرصف وفق األنظمة وأصله لهم.  –وحدة الرواتب والبدالت  –عىل إدارة الموارد البشر
 

 التعليم بمنطقة حائلمدير عام 
 
 

 

 . منذر بن عبد هللا البليهدد                                                                                                                                                  
 

  رقم المرجع بنظام فارس
 

 


