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 ابتدائي متوسط           ثاىوي              ( الليلية                     بياٌ مبباشسة العاملني يف مدزسة  )   
 

 مالحظاث رقم الجوال تاريخ المباشرة عذد الحصص التخصص رقم الهويت االســــــــــــــــــــم رباعي م
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 تنبيهاث هامت:
 

 إدازة تعليه الكباز بسيدته تعبئة البياٌ باحلاسب اآللي، وتسسل ميُ ىسدتني )ىسدة ووزد مفتوحة على ت e900144@hailsa.gov.sa  

) أسبوعني مً بدء الفصل الدزاسي( ويتحنل  املدزسة وتسسل مياولة إىل إدازة تعليه الكباز يف مدة أقصاٍا قائدوىسدة موقعُ وخمتومة مً 

 ازيذ.قائد املدزسة الليلية مسؤولية تأخس زفع املباشسات بعد ىَاية ٍرا الت

 ( فصول 4تعادل املَاو اإلدازية لقائد املدزسة يف تعليه الكباز اليت يبلغ عدد فصوهلا )( حصة، وتعادل املَاو اإلدازية لقائد 23ـ )فأكرتب

 ( حصص تدزيس.6( حصص إدازية و)6( فأقل بـ )3املدزسة يف تعليه الكباز اليت يبلغ فصوهلا )

 ( حصص، ومييح مكافأة احلصص 6اإلدازية بـ ) مَامُ( تعادل 351 – 251طالبَا بني ) خيصص وكيل لكل مدزسة متوسطة يرتاوح عدد

 (.351( حصص، ويفّسغ يف حال شاد العدد عً )6اليت يقوو بتدزيسَا فعلًيا على أٌ ال تتجاوش )

 ( تعادل مَامُ اإلدازي311 – 251خيصص وكيل لكل مدزسة ثاىوية لتعليه الكباز يرتاوح عدد طالبَا بني )( حصة، وخيصص وكيل 23ة بـ )

ٌٍ يف حال شاد عدد الطالب عً )  ( حصة.23( طالب، وتعادل مَامُ اإلدازية بـ )312ثا

 ( فأكجس، ويف حال قل العدد عً ذلك فيته تكليف املسشد الطالبي يف مدزستني، 6يسشح مسشد طالبي لكل مدزسة ليلية عدد فصوهلا )

 يح املسشديً الطالبيني داخل مديية حائل للنفاضلة(.تسش وخيضعبواقع )حصتني( لكل صف دزاسي )

 ( لكل صف دزاسي.4يسشح حمضس خمترب لكل مدزسة ثاىوية عدد فصوهلا )( فأكجس، بواقع )حصتني 

  يسشح )مساعد إدازي( ملدازس تعليه الكباز االبتدائية )ثالثة فصول فأكجس فقط(، و )حازس + مستددو( جلنيع مدازس تعليه الكباز

 ئية مبا فيَا املدازس ذات )الجالثة فصول فأكجس(االبتدا

 .يسشح )مساعد إدازي + مستددو + حازس( ملدازس تعليه الكباز املتوسطة والجاىوية، حتى لو مل تكً كاملة التصكيل 

  ًال تسفع لُ مباشسة  مً املدزسة األساسية باليصاب الكامل يف مجيع املدازس، و قائداملعله الري يكنل يف مدزسة أخسى، تته زفع مباشستُ م

 املدزسة اليت يكنل فيَا.

 .يف حالة اعتراز أي مسشح يف املدزسة الليلية، حيسو مً الرتشيح يف املدازس الليلية مدة مخس سيوات 

 

 اخلته التازيذ التوقيع ةقائد املدزساسه 
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