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املقدمة
في إطار سعي وزارة التربية والتعليم لالرتقاء بقطاع التعليم املدر�سي الخاص بهدف تقديم خدمات 
تعليمية ذات جودة عالية، فقد سعت املديرية العامة للمدارس الخاصة إلصدار هذا الدليل ليكون 
 للقائمين على املدارس الخاصة واملختصين بالشؤون اإلدارية والتعيينات بالوزارة عند اختيار 

ً
مرجعا

الكوادر البشرية العاملة باملدارس الخاصة، سواء كانت من املعلمين أو اإلداريين أو الوظائف املرتبطة 
بها.

يتألف هذا اإلصدار من عدة أبواب، أولها قائمة املصطلحات املستخدمة في الدليل، وتليها الوثائق 
املطلوبة لعملية تقديم طلبات املوافقة على استكمال إجراءات التعيين باملدرسة الخاصة، ومن ثم 
مسارات هذه العملية، بداية من تقديم املدرسة للطلب وانتهاًء بحصولها على رد الوزارة باملوافقة على 
الطلب أو االعتذار، كما تم تحديد املوجهات العامة التي يلزم معرفتها في هذا الشأن، ويعقبها جدول 
يتضمن املسميات الوظيفية املراد منح املوافقات عليها، مقرونة باملؤهالت الدراسية والخبرات العملية 
املطلوبة، مع اإلشارة إلى بعض املالحظات التي يلزم أن تؤخذ بعين االعتبار عند تقديم الطلبات تمهيدا 
لدراستها والبت فيها. وأخيرا تم تضمين ملحقين )أ( و )ب( متعلقين بحصر الوظائف املعمنة، وإدراج 

نموذجين الستمارتي تقديم هذا النوع من الطلبات.

ومن املؤمل أن يساهم هذا الدليل بتوفير الجهد والوقت لجميع األطراف املستفيدة وذات الصلة، 
 للمستجدات واملتغيرات التي ترد في هذا 

ً
على أن يتم – بإذن هللا تعالى – تطويره بشكل مستمر وفقا

الشأن.
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لمصطلح م الوصف ا

1
املؤسسة 
التعليمية

عالي  تعليم  مؤسسات  كانت  سواء   ،
ً
عموما بالتعليم  املعنية  املؤسسات  مختلف  تشمل 

أو منهي أو تقني أو مدر�سي، فتضم املدارس واملعاهد والكليات والجامعات.

املجال التعليمي2
اإلداري  أو  الفني  اإلشراف  أو  التعليم  مهنة  بممارسات  تعنى  التي  التخصصات  يشمل 
التربوي  اإلشراف  أو  التدريس  مثل  التعليمية  املؤسسة  في  املختلفة  عملياتها  إدارة  أو  عليها 

أو اإلدارة التعليمية أو الجودة التعليمية أو غيرها بنفس املجال.

املجال اإلداري3
يشمل التخصصات التي تعنى بتخطيط وتنظيم ومراقبة وتوجيه عمل املؤسسة مثل اإلدارة العامة 

واإلدارة التنفيذية واإلدارة املالية وإدارة املوارد البشرية أو غيرها بنفس املجال.

4
مجال اإلدارة 

التعليمية
يشمل التخصصات التي تعنى بإدارة العمليات األساسية في املؤسسات التعليمية املختلفة.

5
مجال الجودة 

التعليمية

يشمل التخصصات التي تعنى بتقييم عمل املؤسسة التعليمية وتطبيق معايير ضمان جودة الخدمات 
التعليمية الرئيسية املقدمة وتطوير هذه الخدمات بشكل مستمر، والخبرة في هذا املجال تشمل الخبرة 
املكتسبة من خالل العمل في وظائف: مدير/مدير مساعد املؤسسة التعليمية ومخت�سي الجودة فيها.

6
املجال 

االجتماعي
يشمل التخصصات التي تعنى بدراسة املجتمعات اإلنسانية والعالقات االجتماعية املختلفة مثل علم 

االجتماع والخدمة االجتماعية والعمل االجتماعي واإلرشاد اإلجتماعي.

7
املجال

 النف�سي
يشمل التخصصات التي تعنى بدراسة السلوك اإلنساني والعقل والتفكير والشخصية مثل علم النفس 

التربوي واإلرشاد والصحة النفسية واإلرشاد النف�سي.

املؤهل التربوي8
مؤهل في املجال التربوي يمنح عن طريق دراسة برامج تأهيلية خاصة تطرحها كليات التربية بمؤسسات 
التعليم العالي، بحيث يتم إعداد الدارسين لهذه البرامج ملزاولة مهنة التعليم، ويلزم أن يعادل درجة 

الدبلوم األكاديمي بحيث ال تقل مدة الدراسة عن عام درا�سي واحد.

الدليل مصطلحات 
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لمصطلح م الوصف ا

خبرة التدريس9
العمل بدوام كامل في املؤسسات التعليمية والذي يتضمن املسؤولية الكاملة عن تخطيط 

الدروس وتقديمها وتقييم تعلم الطلبة. 

10
مرحلة التعليم 

املبكر
تشمل هذه املرحلة الصفوف الدراسية التي تسبق الصف األول في السلم التعليمي، وتتمثل في 

صفوف الروضة والتمهيدي.

املرحلة االبتدائية11
تشمل هذه املرحلة بعض أو جميع الصفوف الدراسية من األول وحتى السادس: )1-6( للمدارس 

املطبقة للبرامج الدولية.

12
املرحلة 
املتوسطة

تشمل هذه املرحلة بعض أو جميع الصفوف الدراسية من السابع وحتى العاشر: )7-8( و/ أو
 )9-10( للمدارس املطبقة للبرامج الدولية.

املرحلة الثانوية13
تشمل هذه املرحلة بعض أو جميع الصفوف الدراسية من السابع وحتى الثاني عشر: )7-8( و/

أو )9-10( و/أو )11-12( للمدارس املطبقة للبرامج الدولية.

الحلقة األولى14
تشمل هذه الحلقة الصفوف الدراسية من األول وحتى الرابع )1-4( في نظام التعليم أحادي/

ثنائي اللغة.

الحلقة الثانية15
تشمل هذه الحلقة الصفوف الدراسية من الخامس وحتى العاشر )5-10( في نظام التعليم 

أحادي/ثنائي اللغة.

16
مرحلة التعليم 
ما بعد األسا�سي

تشمل هذه املرحلة الصفين الدراسيين الحادي عشر والثاني عشر )11-12( في نظام التعليم 
أحادي/ثنائي اللغة.

17
صعوبات 

التعلم

اضطراب في واحدة أو أكثر من العمليات النفسية األساسية الالزمة لفهم واستخدام اللغة 
املحكية أو املكتوبة، حيث يمكن لهذا االضطراب أن يظهر على شكل قدرة غير كاملة على 
االستماع، أو التفكير، أو التحدث، أو القراءة، أو الكتابة، أو التهجئة، أو اجراء العمليات 
النفسية. وهذا املصطلح ال يشمل اإلعاقات البصرية، أو السمعية، أو الحركية، أو الذهنية، 

أو االضطراب االنفعالي، أو الحرمان البيئي، أو االقتصادي، أو الثقافي.

التربية الخاصة18
مجموعة البرامج التربوية املتخصصة التي تقدم لفئات من الطلبة غير العاديين من أجل تنمية 

قدراتهم وتحقيق ذواتهم ومساعدتهم على التكيف.

الدليل مصطلحات  تابع: 
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	.نسخة من ترخيص املدرسة الخاصة ساري املفعول

	 استمارتا طلب املوافقة على استكمال إجراءات التعيين باملدارس الخاصة -امللحق )ب(- بحيث تكونا معبئتين

بشكل كامل ومعتمدتين من قبل مالك املدرسة.

	.نسخة من أصل جواز السفر ساري الصالحية لغير العمانيين، معتمدة من املدرسة بأنها طبق األصل ومختومة

	 نسخة لتأشيرة الدخول لسلطنة عمان من واقع جواز السفر لغير العمانيين في سلطنة عمان، معتمدة من املدرسة

بأنها طبق األصل ومختومة.

	 نسخة من أصل البطاقة الشخصية للعمانيين/ بطاقة املقيم لغير العمانيين سارية الصالحية ومعتمدة من

املدرسة بأنها طبق األصل ومختومة.

	.نسخة من أصل املؤهالت الدراسية معتمدة من الجهات املختصة، ومن املدرسة بأنها طبق األصل ومختومة

	.نسخة من أصل كشوفات املواد والدرجات للمؤهالت الدراسية، معتمدة من املدرسة بأنها طبق األصل ومختومة

	.إرفاق ما يفيد تقديم طلب معادلة املؤهالت الدراسية للمرشح إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واإلبتكار

	.نسخة مصدقة من أصل شهادات الخبرة -إن وجدت- معتمدة من املدرسة بأنها طبق األصل ومختومة

	 ،نسخة من أصل شهادة إثبات مستوى اللغة اإلنجليزية )اآليلتس أو التوفل( للوظائف التي تتطلب ذلك

وتكون سارية الصالحية )ال تتجاوز سنتين من تاريخ صدور نتيجة االختبار( ومعتمدة من املدرسة بأنها 

طبق األصل ومختومة.

	.نسخة من املوافقات الرسمية السابقة للتعيين بمدارس السلطنة، إن وجدت

	.نسخة من شهادات الدورات التدريبية املرتبطة بالوظيفة املطلوبة، إن وجدت

	 ما يثبت إنتهاء عقد العمل السابق أو إنهاءه أو فسخه )يطلب عند تقديم طلب تعيين مرشح غير عماني في

مدرسة خاصة سبق له العمل لدى جهة أخرى داخل سلطنة عمان(. 

الوثائق املطلوب إرفاقها عند تقدمي طلب املوافقة على استكمال إجراءات 
التعيني باملدارس اخلاصة



املدرسة الخاصة

دائرة/ قسم املدارس الخاصة 
باملديرية التعليمية باملحافظة

املدرسة الخاصة

دائرة/ قسم املدارس الخاصة 
باملديرية التعليمية باملحافظة

دائرة التراخيص بمديرية 
املدارس الخاصة
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مسارات عملية طلب املوافقة على استكمال إجراءات التعيني باملدارس 
اخلاصة

عدم انطباق شروط شغل 
الوظيفة على املرشح

انطباق شروط شغل الوظيفة 
على املرشح

ب
طل

1- تقديم ال

2- الرد باإلعتذار

ب
طل

1- تقديم ال

صدار املوافقة 
4- ا

أو الرد باإلعتذار

ب بعد التأكد 
طل

رفع ال  -2
ت

شتراطا
إل

طابقته ل
ن م

م

ق 
جعة والتدقي

3- املرا
ومنح املوافقة او الرد باإلعتذار
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	.جميع الوظائف املذكورة في هذا الدليل تخضع ملستجدات قرارات التعمين الصادرة من قبل الجهات املختصة

	 بعض الوظائف األساسية )اإللزامية( باملدارس لم تذكر في هذا الدليل كونها خاضعة الشتراطات جهات أخرى مثل: وزارة

الصحة ووزارة العمل، وملزيد من التفاصيل عن هذه الوظائف يتم الرجوع إلى الالئحة التنظيمية للمدارس الخاصة، 

والجهات املعنية املختصة حول اشتراطات شغلها.

	 إجراءات التعيين وفق ما نصت عليه األنظمة واللوائح ووفق الفترات املحددة يجب على املرخص له اإللتزام بإنهاء 

بالتقويم السنوي ملواعيد تقديم خدمات املدارس الخاصة، ويتحمل تبعات عدم اإللتزام بذلك.

	 يتحمل املرخص له أي نتيجة تترتب على تأخر أو عدم حضور من تم ترشيحهم للتعيين باملدرسة إلى الدائرة املعنية

باملديرية العامة للتربية والتعليم باملحافظة لتعبئة استمارة البيانات الشخصية )االستمارة األمنية( الخاصة بهم سواء 

كانوا من العمانيين أو غير العمانيين.

	 يجب أن تكون نوع الدراسة للمرشح للتعيين منتظمة، حيث ال تقبل الشهادات املمنوحة لبرنامج الدراسة عن بعد أو

باملراسلة.

	.
ً
يجب الحصول على معادلة الشهادات للموظف خالل العام األول للتعيين وإال أعتبر تعيينه الغيا

	 أن مستندات من تمت املوافقة على تعيينه غير صحيحة )مزورة(، فيعتبر قرار التعيين ملغي وتطبق 
ً
إذا ثبت للوزارة الحقا

على صاحب العالقة الجزاءات الواردة في قانون الجزاء والقوانين األخرى املرتبطة بهذا الشأن.

	.ال يجوز تعيين أي شخص في أكثر من وظيفة باملدرسة

	 ال يجوز تعيين املرخص له أو الشركاء في الوظائف التي ترتبط باألعمال التنفيذية اليومية للمدرسة )الوظائف اإلدارية

والتدريسية واملرتبطة بهما(.

	 في بعض دول العالم ملزاولة التدريس باملدارس 
ً
يمكن للوزارة أن تقيم وتعتمد بعض الرخص املهنية املعترف بها رسميا

والتي يمكن االعتداد بها كبديل عن املؤهل التربوي.

	 لطلب إسناد تدريس مادة دراسية أو مجال )باإلضافة للوظيفة األساسية( يشترط أن يكون املعلم معينا بشكل رسمي

باملدرسة، كما يشترط انطباق شروط شغل الوظيفة املطلوبة لإلسناد على املرشح وأال يزيد االسناد عن فصل درا�سي 

واحد قابل للتمديد بموافقة مدير عام املديرية العامة باملحافظة ملدة فصل درا�سي آخر فقط.

موجهات عامة
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	 صدور املوافقة الرسمية من الوزارة الستكمال إجراءات التعيين أو تغيير املسمى الوظيفي ملرشح ما في إحدى الوظائف

 واملتعلقة بتعيينه أو تغيير مسماه.
ً
باملدرسة الخاصة، تلغي جميع املوافقات الرسمية الصادرة له سابقا

	.تخضع جميع التعيينات الواردة في هذا الدليل لقانون العمل والتعاميم الصادرة من وزارة العمل

	 تكون مدة املوافقة الرسمية الصادرة من الوزارة الستكمال إجراءات التعيين شهرين، وفي حالة انتهاء املدة يمكن تجديد

املوافقة وفق رسوم مالية معينة تقرها الوزارة.

	 يلزم تقديم الطلب عبر نظام املراسالت الرسمي ويتم وضع جميع املرفقات املطلوبة -باستخدام املاسحة الضوئية- في ملف

واحد فقط بصيغة )PDF(، ويرفق في املراسلة، ويتم عنونتها )موضوع املراسلة( كاآلتي: 

      نوع الطلب/املحافظة/املدرسة )الفرع(/اسم املرشح/الوظيفة املطلوبة.

	 ويجوز على اإلشتراطات املحددة في هذا الدليل،  يتم منح املوافقات املرتبطة بعمليات التعيين باملدارس الخاصة بناًء 

للمدير العام للمدارس الخاصة منح بعض املوافقات خارج إطار هذه اإلشتراطات لبعض الحاالت الخاصة التي تستدعي 

 لبعض املستجدات أو التفاصيل التي لم يتم ذكرها بالدليل. 
ً
ذلك مصلحة العمل باملدارس الخاصة أو استجابة

	 في دراسة طلبات املدارس الخاصة املتعلقة بتعيين الحاصلين على موافقات رسمية سابقة على ذات املسمى الوظيفي

 عليهم، فإنه:
ً
املطلوب، وفي حالة عدم انطباق االشتراطات املعمول بها حاليا

: ال يعتد باملوافقات السابقة للذين لم يتم استكمال إجراءات تعيينهم، وال تتم لهم املوافقة.
ً
أوال

 وباشروا العمل في الوظيفة املحددة 
ً
: بالنسبة لطلبات املوافقة على تعيين من تم استكمال إجراءات تعيينهم سابقا

ً
ثانيا

باملوافقة، فيتم األخذ برأي اإلشراف اإلداري للوظائف اإلدارية ورأي اإلشراف الفني للوظائف التدريسية باملحافظة في 

مدى تمكن املرشح من االستمرار في نفس الوظيفة.

تابع: موجهات عامة
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اشتراطات تعيني أعضاء اهليئتني التدريسيةو اإلدارية

مالحظات عامة لشغل الوظيفة
اشتراطات شغل الوظيفة

الفئة
عماني/

غير عماني
المسمى 
الوظيفي م

الخبرات والدورات المؤهالت

الوظيفة اختيارية حسب طلب املدرسة.	 
يشترط للتعيين في هذا املسمى الوظيفي:	 

• أن تكون املدرسة نشطة ومكتملة املراحل  )التعليم 
املبكر إلى الصف الثاني عشر( أو أن يكون لديها ترخيص 

ألكثر من فرع نشط

 )وجود مدير 
ً
 • أن يكون الهيكل اإلداري للمدرسة مكتمال

مدرسة ومدير مساعد عماني ومدير إداري عماني ومدير 
ضبط جودة( 

• عدم شغل املدير العام ملسمى وظيفي آخر داخل املدرسة

)2( سنتان خبرة في املجال التعليمي + سنتان في 
مجال اإلدارة التعليمية

دكتوراه في املجال التعليمي أو املجال االداري أ

عماني

مدير عام

1 مدرسة خاصة

)3( سنوات خبرة في املجال التعليمي +)3( سنوات 
خبرة في مجال اإلدارة التعليمية

ماجستير في املجال التعليمي أو املجال االداري ب

)4( سنوات خبرة في املجال التعليمي +)4(سنوات 
خبرة في مجال اإلدارة التعليمية

بكالوريوس تربية أو بكالوريوس + مؤهل 
تربوي

ج

)5( سنوات خبرة في املجال التعليمي+)4(سنوات 
خبرة في مجال اإلدارة التعليمية

بكالوريوس د

)4( سنوات خبرة في املجال التعليمي + سنتان خبرة 
في مجال اإلدارة التعليمية

دكتوراه في املجال التعليمي أو املجال االداري هـ

غير عماني

)5(سنوات خبرة في املجال التعليمي + )3( سنوات 
خبرة في مجال اإلدارة التعليمية

ماجستير في املجال التعليمي أو املجال االداري و

)6( سنوات خبرة في املجال التعليمي +)4( سنوات 
خبرة في مجال اإلدارة التعليمية

بكالوريوس تربية أو بكالوريوس + مؤهل 
تربوي

ز

)7(سنوات خبرة في املجال التعليمي + )4( سنوات 
خبرة في مجال اإلدارة التعليمية

بكالوريوس ح
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مالحظات عامة لشغل الوظيفة
اشتراطات شغل الوظيفة

الفئة
عماني/

غير عماني
المسمى 
الوظيفي م

الخبرات والدورات المؤهالت

الوظيفة اختيارية حسب طلب املدرسة.	 

الوظيفة للعمانيين فقط	 

يشترط للتعيين على هذا املسمى الوظيفي:	 

• أن تكون املدرسة نشطة ومكتملة املراحل )التعليم 
املبكر إلى الصف الثاني عشر( أو أن يكون لها ترخيص 

ألكثر من فرع نشط

• أن يكون معينا في الهيكل اإلداري باملدرسة على األقل 
)مدير مدرسة ومدير مساعد عماني(

سنتان خبرة في املجال التعليمي دكتوراه في املجال التعليمي أو املجال االداري أ

عماني فقط

مدير عام 

مساعد مدرسة 

خاصة 

2

)3( سنوات خبرة في املجال التعليمي + سنة 

واحدة خبرة في مجال اإلدارة التعليمية
ماجستير في املجال التعليمي أو املجال االداري ب

)4( سنوات خبرة في املجال التعليمي + سنتان 

خبرة في مجال اإلدارة التعليمية
بكالوريوس تربية أو بكالوريوس + مؤهل تربوي ج

)5( سنوات خبرة في املجال التعليمي + سنتان 

خبرة في مجال اإلدارة التعليمية
بكالوريوس د

- في حال طلب تعيين مدير غير عربي، فإنه يشترط تعيين 

مدير مساعد عماني.

- هذه الوظيفة لإلناث فقط في املدارس ذات الصفوف 

من )4-1(.

- يشترط على من تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة أن 

يخضع لإلجراءات األخرى املتبعة من قبل الوزارة.

)1( سنة واحدة خبرة مدير مدرسة أو مدير 

مساعد مدرسة
دكتوراه في اإلدارة التعليمية أ

عماني
مدير مدرسة 

خاصة
3

)2( سنتان خبرة مدير مدرسة أو مدير مساعد 

مدرسة
ماجستير في اإلدارة التعليمية ب

)2( سنتان خبرة مدير مدرسة أو مدير مساعد 

مدرسة
بكالوريوس تربية أو بكالوريوس + مؤهل تربوي ج

)3( سنوات خبرة مدير مدرسة أو مدير مساعد 

مدرسة
بكالوريوس في أحد تخصصات املواد الدراسية د

)6( سنوات خبرة معلم +)4( سنوات خبرة 

مدير مدرسة أو مدير مساعد مدرسة
بكالوريوس تربية أو بكالوريوس + مؤهل تربوي هـ غير عماني
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مالحظات عامة لشغل الوظيفة
اشتراطات شغل الوظيفة

الفئة
عماني/

غير عماني
المسمى 
الوظيفي م

الخبرات والدورات المؤهالت

- الوظيفة لإلناث فقط.

- الوظيفة للعمانيات فقط في جميع  مدارس التعليم 
املبكر عدا املدارس املطبقة لبرنامج دولي.

- في حالة طلب توظيف مديرة غير عربية في مدارس 
التعليم املبكر املطبقة لبرنامج دولي فإنه يلزم تعيين مديرة 

مساعدة عمانية.

- يشترط على من تنطبق عليها شروط شغل الوظيفة أن 
تخضع لإلجراءات األخرى املتبعة من قبل الوزارة.

- تم إلغاء مسمى مشرفة روضة/مدرسة تعليم القرآن 
الكريم إبتداًء من 1 سبتمبر 2021م، وللحاصالت على 

موافقات سابقة لهذا املسمى يتم تسوية أوضاعهن وفق 
إشتراطات هذا الدليل.

)1( سنة واحدة خبرة مديرة مدرسة أو مديرة 
مساعدة أو مشرفة روضة/مدرسة تعليم 

)
ً
القرآن الكريم )سابقا

بكالوريوس في التعليم املبكر أو أي مؤهل أعلى 
في ذات التخصص

أ

عمانية 

)لجميع أنواع 
مدارس التعليم 

املبكر(

مديرة مدرسة 
التعليم املبكر

4

)2( سنتان خبرة مديرة مدرسة أو مديرة 
مساعدة أو مشرفة روضة/مدرسة تعليم 

)
ً
القرآن الكريم )سابقا

بكالوريوس تربية أو بكالوريوس + مؤهل تربوي ب

)2( سنتان خبرة مديرة مدرسة أو مديرة 
مساعدة أو مشرفة روضة/مدرسة تعليم 

)
ً
القرآن الكريم )سابقا

بكالوريوس أو مؤهل أكاديمي في التعليم املبكر 
ال يقل عن عام درا�سي

ج

)3(  سنوات خبرة مديرة مدرسة أو مديرة 
مساعدة أو مشرفة روضة/مدرسة تعليم 

)
ً
القرآن الكريم )سابقا

بكالوريوس د

)3(  سنوات خبرة مديرة مدرسة أو مديرة 
مساعدة أو مشرفة روضة/مدرسة تعليم 

)
ً
القرآن الكريم )سابقا

دبلوم تربوي ال يقل عن عامين دراسيين بعد 
دبلوم التعليم العام

هــ

)4( سنوات خبرة معلمة للتعليم املبكر + 
سنتان كمديرة مدرسة أو مديرة مساعدة أو 
مشرفة روضة/مدرسة تعليم القرآن الكريم 

)
ً
)سابقا

بكالوريوس في التعليم املبكر و غير عمانية

 )فقط للمدارس 
املطبقة لبرنامج 

دولي(

)4(  سنوات خبرة معلمة للتعليم املبكر + 
سنتان كمديرة مدرسة أو مديرة مساعدة أو 
مشرفة روضة/مدرسة تعليم القرآن الكريم 

)
ً
)سابقا

بكالوريوس أو مؤهل أكاديمي في التعليم املبكر 
ال يقل عن عام درا�سي

ز
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مالحظات عامة لشغل الوظيفة
اشتراطات شغل الوظيفة

الفئة
عماني/

غير عماني
المسمى 
الوظيفي م

الخبرات والدورات المؤهالت

- الوظيفة للعمانيين فقط
- الوظيفة لإلناث فقط في املدارس ذات الصفوف )4-1(.
 - تلزم املدرسة الخاصة بتعيين مدير مساعد مدرسة في 

كل من الحاالت الثالث اآلتية:
بلوغ عدد طلبة املدرسة الخاصة )200( طالب فأكثر• 
إشتمال املدرسة على الصف الرابع فأعلى• 
مدير املدرسة من جنسية غير عربية• 

- يشترط على من تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة أن 
يخضع إلجراءات األخرى املتبعة من قبل الوزارة.

- بناء على احتياجات املدرسة فإنه يجوز لها توظيف أكثر 
من مدير مساعد عماني، وذلك بعد أخذ موافقة الوزارة 

على ذلك.

)1( سنة واحدة خبرة معلم دكتوراه في اإلدارة التعليمية أ

عماني فقط

مدير مساعد 
مدرسة

5

)1( سنة واحدة خبرة معلم ماجستير في اإلدارة التعليمية ب

)2( سنتان خبرة معلم بكالوريوس تربية أو بكالوريوس + مؤهل تربوي ج

)4( سنوات خبرة معلم أو معلم مساعد بكالوريوس في أحد تخصصات املواد الدراسية د

)6( سنوات خبره معلم
دبلوم تربوي ال يقل عن عامين دراسيين بعد 

دبلوم التعليم العام
ه

- الوظيفة للعمانيات فقط

- الحالة )هـ( تنطبق على التعيين في مدارس التعليم املبكر 
املطبقة لبرنامج أحادي اللغة أو املطبقة لبرنامج تعليم 

القرآن الكريم فقط.

- يشترط على من تنطبق عليها شروط شغل الوظيفة أن 
تخضع لإلجراءات األخرى املتبعة من قبل الوزارة.

-  تم إلغاء مسمى مشرفة روضة/مدرسة تعليم القرآن 
الكريم إبتداًء من 1 سبتمبر 2021م، وللحاصالت على 

موافقات سابقة لهذا املسمى يتم تسوية أوضاعهن وفق 
إشتراطات هذا الدليل.

)2( سنتان خبرة معلمة
بكالوريوس في التعليم املبكر أو أي مؤهل أعلى 

في ذات التخصص
أ

عمانية فقط
مديرة مساعدة 
ملدرسة التعليم 

املبكر
6

)2(  سنتان خبرة معلمة بكالوريوس تربية أو بكالوريوس + مؤهل تربوي ب

)4(  سنوات خبرة معلمة بكالوريوس ج

)4 ( سنوات خبرة معلمة
دبلوم تربوي ال يقل عن عامين دراسيين بعد 

دبلوم التعليم العام
د

 على قرار رسمي يفيد 
ً
حصول املرشحة سابقا

موافقة الوزارة على تعيينها مشرفة روضة/
 )

ً
مدرسة تعليم القرآن الكريم )سابقا

أو )8( سنوات خبرة كمعلمة ملرحلة التعليم 
املبكر

دبلوم التعليم العام هـ
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مالحظات عامة لشغل الوظيفة
اشتراطات شغل الوظيفة

الفئة
عماني/

غير عماني
المسمى 
الوظيفي م

الخبرات والدورات المؤهالت

- يشترط للموافقة على التعيين في هذا املسمى الوظيفي:

• أن تكون املدرسة مكتملة املراحل )التعليم املبكر إلى 
الصف الثاني عشر(، ويستثنى من هذا الشرط توظيف 

مديرة مرحلة التعليم املبكر.

• أن تكون املدرسة قائمة في مبنى مدر�سي مشيد  لغرض 
مدر�سي.

الوظيفة لإلناث فقط للصفوف )التعليم املبكر إلى 	 
الرابع(.

 يشترط للتعيين على مسمى مدير مرحلة ابتدائية أو 	 
متوسطة أو ثانوية أن تطبق املدرسة برامج دولية.

يشترط للتعيين على مسمى مدير مرحلة حلقة أولى أو 	 
حلقة ثانية أو تعليم ما بعد األسا�سي أن تطبق املدرسة 

برنامج أحادي اللغة أو ثنائي اللغة.

)3( سنوات خبرة معلم في ذات املرحلة بكالوريوس تربية أو بكالوريوس + مؤهل تربوي أ

عماني
مدير مرحلة

 )تعليم مبكر/
ابتدائية / 

متوسطة / ثانوية 
/ حلقة أولى / 
حلقة ثانية / 
تعليم ما بعد 

األسا�سي(

7
)4(سنوات خبرة معلم في ذات املرحلة بكالوريوس في أحد تخصصات املواد الدراسية ب

)6( سنوات خبرة معلم في ذات املرحلة بكالوريوس تربية أو بكالوريوس + مؤهل تربوي ج غير عماني

الوظيفة للعمانيين فقط	 

تكون تبعية املدير اإلداري للمدير العام للمدرسة، وفي 	 
حالة عدم تعيين مدير عام تكون تبعيته ملدير املدرسة.

)1(  سنة خبرة في املجال اإلداري بكالوريوس في املجال اإلداري أ

عماني فقط مدير إداري 8

)2(سنتان خبرة في املجال اإلداري بكالوريوس ب



دليل اشرتاطات تعيني أعضاء الهيئتني التدريسية واإلدارية يف املدارس الخاصة

16

مالحظات عامة لشغل الوظيفة
اشتراطات شغل الوظيفة

الفئة
عماني/

غير عماني
المسمى 
الوظيفي م

الخبرات والدورات المؤهالت

- يشترط للموافقة على التعيين في هذا املسمى الوظيفي 
 )على األقل 

ً
أن يكون الهيكل اإلداري باملدرسة مكتمال

وجود مدير مدرسة ومدير مساعد مدرسة(

- تكون تبعية مدير ضبط الجودة للمدير العام، وفي حالة 
عدم تعيين مدير عام تكون تبعيته ملدير املدرسة

ال يوجد دكتوراة في مجال الجودة أو اإلدارة التعليمية أ

عماني

مدير ضبط 
جودة التعليم 

املدر�سي
9

)1( سنة واحدة خبرة في مجال الجودة 
التعليمية

ماجستير في مجال الجودة أو اإلدارة التعليمية ب

)2( سنتان خبرة في مجال الجودة التعليمية
بكالوريوس في مجال الجودة أو اإلدارة 

التعليمية
ج

)3( سنوات خبرة في مجال الجودة التعليمية بكالوريوس د

)4( سنوات خبرة في مجال الجودة التعليمية دكتوراه في مجال الجودة أو اإلدارة التعليمية هـ

)5( سنوات خبرة في مجال الجودة التعليميةغير عماني ماجستير في مجال الجودة أو اإلدارة التعليمية و

)6( سنوات خبرة في مجال الجودة التعليمية
بكالوريوس في مجال الجودة أو اإلدارة 

التعليمية
ز

يشترط لتعيين رئيس قسم أال يقل عدد املعلمين في 	 
القسم عن )3( معلمين باملدرسة )من غير املرشح 

للوظيفة(.

)2( سنتان إضافيتان عن الخبرة املحددة 
لتعيين املعلم في تخصصه

استيفاء شرط املؤهل الدرا�سي لتعيين املعلم في 
تخصصه

أ عماني فقط

 رئيس قسم

)العلوم 
اإلنسانية/ 

العلوم 
التطبيقية/ 

املهارات الفردية/ 
اللغات/التربية 

الخاصة(

10
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مالحظات عامة لشغل الوظيفة
اشتراطات شغل الوظيفة

الفئة
عماني/

غير عماني
المسمى 
الوظيفي م

الخبرات والدورات المؤهالت

الوظيفة لإلناث فقط للصفوف )التعليم املبكر إلى الرابع(.	 
الوظيفة للعمانيات فقط للتدريس باللغة العربية في 	 

مرحلة التعليم املبكر.
الوظيفة للعمانيين فقط لتدريس مادة تقنية املعلومات 	 

باللغة العربية.
يشترط لتعيين معلم أول مادة/ مجال أال يقل عدد 	 

املعلمين املعنيين بتدريس املادة/ املجال عن )3( معلمين 
باملدرسة )من غير املرشح للوظيفة(

لتدريس مادة اللغة اإلنجليزية: يطلب شهادة إثبات 	 
مستوى اللغة اإلنجليزية بدرجة )6( في اآليلتس، أو )550( 

في التوفل للناطقين -كلغة أم- بغير اللغة اإلنجليزية.
للتدريس باستخدام اللغة اإلنجليزية )ماعدا مادة اللغة 	 

اإلنجليزية(: 
•  للعمانيين: يطلب شهادة إثبات مستوى اللغة 
اإلنجليزية بدرجة )5.5( في اآليلتس، أو )525( في 

التوفل.
•   لغير العمانيين: يطلب شهادة إثبات مستوى 

اللغة اإلنجليزية بدرجة )6( في اآليلتس، أو )550( في 
التوفل للناطقين -كلغة أم- بغير اللغة اإلنجليزية.

ال تطلب شهادة إثبات مستوى اللغة االنجليزية للناطقين 	 
بها كلغة أم. 

يلزم أن تكون الخبرات املذكورة للمرشح باستخدام لغة 	 
مطابقة للغة التدريس.

)2( سنتان إضافيتان عن الخبرة املحددة 
لتعيين املعلمين في نفس املادة/ مجال

استيفاء شرط املؤهل الدرا�سي لتعيين املعلمين 
في نفس املادة / املجال

أ
عماني/

غير عماني

معلم أول 

)تعليم مبكر/
مادة دراسية/ 
مجال/  تربية 

ابتدائية(

11
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مالحظات عامة لشغل الوظيفة
اشتراطات شغل الوظيفة

الفئة
عماني/

غير عماني
المسمى 
الوظيفي م

الخبرات والدورات المؤهالت

الوظيفة لإلناث فقط للصفوف )األول إلى الرابع(.	 
لتدريس مادة اللغة اإلنجليزية: يطلب شهادة إثبات مستوى 	 

اللغة اإلنجليزية بدرجة )6( في اآليلتس، أو )550( في التوفل 
للناطقين -كلغة أم- بغير اللغة اإلنجليزية.

للتدريس باستخدام اللغة اإلنجليزية )ماعدا مادة اللغة 	 
اإلنجليزية(: 

•  للعمانيين: يطلب شهادة إثبات مستوى اللغة اإلنجليزية 
بدرجة )5.5( في اآليلتس، أو )525( في التوفل.

•   لغير العمانيين: يطلب شهادة إثبات مستوى اللغة 
اإلنجليزية بدرجة )6( في اآليلتس، أو )550( في التوفل 

للناطقين -كلغة أم- بغير اللغة اإلنجليزية.
ال تطلب شهادة إثبات مستوى اللغة االنجليزية للناطقين بها 	 

كلغة أم.
في حال كان املرشح لشغل الوظيفة غير عماني فإنه يلزم أن 	 

تكون خبراته بلغة مطابقة للغة التدريس.
الوظيفة للعمانيين فقط لتدريس مادة تقنية املعلومات 	 

باللغة العربية.

ال يوجد
بكالوريوس تربية في التخصص

 أو بكالوريوس في التخصص + مؤهل تربوي
أ

عماني

معلم

 مادة دراسية

)للصفوف 12-1(

12

لجميع املواد الدراسية)عدا مواد املهارات الفردية(:• 
)2( سنتان خبرة معلم مساعد باملدارس،

أو سنة )1( خبرة معلم في أحد املراكز التعليمية 
يدرس التخصص + )1( سنة خبرة كمعلم مساعد 

باملدارس،، على أال يقل آخر تقرير أداء له من الوزارة 
)
ً
عن مستوى )جيد جدا

ملواد املهارات الفردية )الرياضة املدرسية، املهارات • 
املوسيقية، الفنون التشكيلية(: ال يوجد

بكالوريوس في التخصص ب

لجميع املواد الدراسية)عدا مواد املهارات الفردية(:• 
)2( سنتان خبرة معلم للمادة،

أو )3( سنوات خبرة كمعلم مساعد للمادة 

ملواد املهارات الفردية )الرياضة املدرسية، املهارات • 
املوسيقية، الفنون التشكيلية(: ال يوجد

بكالوريوس تربية في التخصص

 أو بكالوريوس في التخصص + مؤهل تربوي
ج

غير عماني
لجميع املواد الدراسية)عدا مواد املهارات الفردية(: • 

)6( سنوات خبرة معلم للمادة في البرامج التعليمية 
الدولية أو البرامج التعليمية الوطنية للدول التي 

تكون لغتها األم اللغة اإلنجليزية

ملواد املهارات الفردية )الرياضة املدرسية، املهارات • 
املوسيقية، الفنون التشكيلية(:

)4( سنوات خبرة معلم للمادة في البرامج التعليمية 
الدولية أو البرامج التعليمية الوطنية للدول التي 

تكون لغتها األم اللغة اإلنجليزية

بكالوريوس في التخصص د
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مالحظات عامة لشغل الوظيفة
اشتراطات شغل الوظيفة

الفئة
عماني/

غير عماني
المسمى 
الوظيفي م

الخبرات والدورات المؤهالت

يتضمن املجال تخصصين:	 

•  املجال األول )لتدريس مواد اللغة العربية والتربية 

اإلسالمية والدراسات االجتماعية(

•  املجال الثاني )لتدريس مادتي العلوم والرياضيات(.

الوظيفة لإلناث فقط	 

الوظيفة لتدريس الصفوف )1-4( فقط.	 

لتدريس  املجال الثاني باللغة اإلنجليزية:	 

•  للعمانيات: يطلب شهادة إثبات مستوى اللغة 

اإلنجليزية بدرجة )5.5( في اآليلتس، أو )525( في التوفل.

•  لغير العمانيات: يطلب شهادة إثبات مستوى اللغة 

اإلنجليزية بدرجة )6( في اآليلتس، أو )550( في التوفل 

للناطقين -كلغة أم- بغير اللغة اإلنجليزية.

ال تطلب شهادة إثبات مستوى اللغة االنجليزية للناطقين 	 

بها كلغة أم.

في حال كانت املتقدمة للوظيفة غير عمانية فإنه يلزم أن 	 

تكون الخبرات املذكورة للمرشحة باستخدام لغة مطابقة 

للغة التدريس.

ال يوجد بكالوريوس تربية في املجال املطلوب أ

عمانية
معلمة مجال

)أول/ ثان(
13

ال يوجد

بكالوريوس تربية في أحد تخصصات املجال:
التخصصات املقبولة للتوظيف في • 

املجال األول: اللغة العربية أو العلوم 
اإلسالمية

التخصصات املقبولة للتوظيف في املجال • 
الثاني: العلوم )فيزياء/كيمياء/أحياء( أو 

الرياضيات

ب

ال يوجد

بكالوريوس في أحد تخصصات املجال + 
مؤهل تربوي:

التخصصات املقبولة للتوظيف في • 
املجال األول: اللغة العربية أو العلوم 

اإلسالمية
التخصصات املقبولة للتوظيف في • 

املجال الثاني: العلوم )فيزياء/كيمياء/
أحياء( أو الرياضيات

ج

)2( سنتان خبرة معلمة مساعدة للمجال،
أو سنة )1( خبرة معلمة في أحد املراكز التعليمية 

تدرس التخصص +  )1( سنة واحدة خبرة معلمة 
مساعدة للمجال،

على أال يقل آخر تقرير أداء لها من الوزارة عن 
)
ً
مستوى )جيد جدا

بكالوريوس في أحد تخصصات املجال:
التخصصات املقبولة للتوظيف في املجال • 

األول: اللغة العربية أو العلوم اإلسالمية
التخصصات املقبولة للتوظيف في املجال • 

الثاني: العلوم )فيزياء/كيمياء/أحياء( أو 
الرياضيات

د
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مالحظات عامة لشغل الوظيفة
اشتراطات شغل الوظيفة

الفئة
عماني/

غير عماني
المسمى 
الوظيفي م

الخبرات والدورات المؤهالت

يتضمن املجال تخصصين:	 

•  املجال األول )لتدريس مواد اللغة العربية والتربية 

اإلسالمية والدراسات االجتماعية(

•  املجال الثاني )لتدريس مادتي العلوم والرياضيات(.

الوظيفة لإلناث فقط	 

الوظيفة لتدريس الصفوف )1-4( فقط.	 

لتدريس  املجال الثاني باللغة اإلنجليزية:	 

•  للعمانيات: يطلب شهادة إثبات مستوى اللغة 

اإلنجليزية بدرجة )5.5( في اآليلتس، أو )525( في التوفل.

•  لغير العمانيات: يطلب شهادة إثبات مستوى اللغة 

اإلنجليزية بدرجة )6( في اآليلتس، أو )550( في التوفل 

للناطقين -كلغة أم- بغير اللغة اإلنجليزية.

ال تطلب شهادة إثبات مستوى اللغة االنجليزية للناطقين 	 

بها كلغة أم.

في حال كانت املتقدمة للوظيفة غير عمانية فإنه يلزم أن 	 

تكون الخبرات املذكورة للمرشحة باستخدام لغة مطابقة 

للغة التدريس.

)2( سنتان خبرة معلمة أو معلمة مساعدة 
للمجال أو أحد تخصصات املجال

بكالوريوس تربية في املجال املطلوب هـ

غير عمانية

)تابع( 

معلمة مجال

)أول/ ثان(

)2( سنتان خبرة معلمة أو معلمة مساعدة 
للمجال أو أحد تخصصات املجال

بكالوريوس تربية في أحد تخصصات املجال:
التخصصات املقبولة للتوظيف في املجال • 

األول: اللغة العربية أو العلوم اإلسالمية
التخصصات املقبولة للتوظيف في املجال • 

الثاني: العلوم )فيزياء/كيمياء/أحياء( أو 
الرياضيات

و

)2( سنتان خبرة معلمة أو معلمة مساعدة 
للمجال أو أحد تخصصات املجال

بكالوريوس في أحد تخصصات املجال + مؤهل 

تربوي:
التخصصات املقبولة للتوظيف في املجال • 

األول: اللغة العربية أو العلوم اإلسالمية
التخصصات املقبولة للتوظيف في املجال • 

الثاني: العلوم )فيزياء/كيمياء/أحياء( أو 
الرياضيات

ز
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مالحظات عامة لشغل الوظيفة
اشتراطات شغل الوظيفة

الفئة
عماني/

غير عماني
المسمى 
الوظيفي م

الخبرات والدورات المؤهالت

- معلم التربية االبتدائية هي وظيفة للتدريس باللغة 
اإلنجليزية للصفوف )1-6( ملواد: اللغة اإلنجليزية 

والرياضيات والعلوم، وقد يضاف لها مواد أخرى للتدريس 
.ICT باللغة اإلنجليزية مثل

- يلزم أن يكون كشف مواد املؤهل املطلوب متضمنا 
مختلف املواد الدراسية ال سيما مواد اللغة اإلنجليزية 

والرياضيات والعلوم.

- ملنح هذا املسمى الوظيفي:

•  للعمانيين: يطلب شهادة إثبات مستوى اللغة 
اإلنجليزية بدرجة )5.5( في اآليلتس، أو )525( في 

التوفل.
•  لغير العمانيين: يطلب شهادة إثبات مستوى اللغة 

اإلنجليزية بدرجة )6( في اآليلتس، أو )550( في التوفل 
للناطقين -كلغة أم- بغير اللغة اإلنجليزية.

- ال تطلب شهادة إثبات مستوى اللغة االنجليزية للناطقين 
بها كلغة أم.

- يلزم أن تكون الخبرات املذكورة للمرشح باستخدام 
اللغة اإلنجليزية.

- الوظيفة لإلناث فقط لتدريس الصفوف )1-4(، ويسمح 
للذكور أن يدرسوا الصفين )6-5(.

ال يوجد

بكالوريوس في التعليم االبتدائي

 أو بكالوريوس + تأهيل تربوي في التعليم 
اإلبتدائي.

أ

عماني

معلم تربية 
ابتدائية

14

ال يوجد
بكالوريوس + ماجستير أو دبلوم في التعليم 

االبتدائي ال يقل عن عام درا�سي
ب

)2( سنتان خبرة معلم تربية ابتدائية

بكالوريوس تربية في التعليم االبتدائي

أو بكالوريوس + تأهيل تربوي في التعليم 
االبتدائي

ج

غير عماني
)3( سنوات خبرة معلم تربية ابتدائية

بكالوريوس تربية + ماجستير أو دبلوم في 
التعليم االبتدائي ال يقل عن عام درا�سي

د

)4( سنوات خبرة معلم تربية ابتدائية
بكالوريوس + ماجستير أو دبلوم في التعليم 

االبتدائي ال يقل عن عام درا�سي
هـ
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مالحظات عامة لشغل الوظيفة
اشتراطات شغل الوظيفة

الفئة
عماني/

غير عماني
المسمى 
الوظيفي م

الخبرات والدورات المؤهالت

الوظيفة للعمانيات فقط.	 

ال يوجد
بكالوريوس تربية في التخصص أو بكالوريوس في 

التخصص
أ

عمانية فقط

معلمة تعليم 
مبكر

) للتدريس 
باللغة العربية (

15

ال يوجد
بكالوريوس + مؤهل أكاديمي في التخصص ال يقل 

عن عام درا�سي واحد
ب

بكالوريوس تربية  )1( سنة خبرة معلمة مساعدة للتعليم املبكر ج

 )1( سنة خبرة معلمة مساعدة للتعليم املبكر
دبلوم في التخصص ال يقل عن عامين دراسيين 

بعد دبلوم التعليم العام
د

 )1( سنة خبرة معلمة مساعدة للتعليم املبكر
دبلوم تربوي متوسط )سنتين( بعد دبلوم التعليم 

العام
هـ

 )2( سنتان خبرة معلمة مساعدة للتعليم املبكر 
)مع الحصول على التدريب الذي تقره الوزارة -وفق 

االحتياج- وهي على رأس العمل(.
دبلوم التعليم العام و

الوظيفة لإلناث فقط.	 
 ملنح هذا املسمى الوظيفي:	 

•  للعمانيات: يطلب شهادة إثبات مستوى اللغة 
اإلنجليزية بدرجة )5( في اآليلتس، أو )500( في التوفل.
•  لغير العمانيات: يطلب شهادة إثبات مستوى اللغة 
اإلنجليزية بدرجة )6( في اآليلتس، أو )550( في التوفل 

للناطقين -كلغة أم- بغير اللغة اإلنجليزية.

ال تطلب شهادة إثبات مستوى اللغة االنجليزية للناطقين 	 
بها كلغة أم.

يلزم أن تكون الخبرات املذكورة للمرشحة باستخدام اللغة 	 
اإلنجليزية.

ال يوجد
بكالوريوس في التخصص أو بكالوريوس تربية في 

التخصص
أ

عمانية معلمة تعليم 
مبكر

  )للتدريس 
باللغة 

اإلنجليزية(

16

ال يوجد
بكالوريوس + مؤهل أكاديمي في التخصص ال يقل 

عن عام درا�سي واحد
ب

بكالوريوس تربية )1( سنة خبرة معلمة مساعدة للتعليم املبكر ج

بكالوريوس )2( سنتان خبرة معلمة مساعدة للتعليم املبكر د

)2( سنتان  خبرة معلمة مساعدة للتعليم املبكر
دبلوم في مجال اللغة االنجليزية ال يقل عن عاميين 

دراسيين بعد دبلوم التعليم العام
ه

 )2( سنتان خبرة معلمة للتعليم املبكر
 بكالوريوس تربية في التخصص  أو بكالوريوس في 

التخصص
و

غير عمانية

 )3(  سنوات خبرة معلمة للتعليم املبكر
بكالوريوس + مؤهل أكاديمي في التخصص ال يقل 

عن عام درا�سي
ز
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مالحظات عامة لشغل الوظيفة
اشتراطات شغل الوظيفة

الفئة
عماني/

غير عماني
المسمى 
الوظيفي م

الخبرات والدورات المؤهالت

الوظيفة لإلناث فقط للصفوف )التعليم املبكر إلى 	 

الرابع(، ويسمح للذكور أن يدرسوا الصفوف من 

الخامس فأعلى.

تلتزم املدرسة يتعيين معلم صعوبات تعلم إذا اشتملت على 	 

الصف األول فأعلى.

الوظيفة للعمانيين فقط للتدريس باللغة العربية.	 

 للتدريس باستخدام اللغة اإلنجليزية:	 

•  للعمانيين: يطلب شهادة إثبات مستوى اللغة 

اإلنجليزية بدرجة )5.5( في اآليلتس، أو )525( في 

التوفل.

•  لغير العمانيين: يطلب شهادة إثبات مستوى اللغة 

اإلنجليزية بدرجة )6( في اآليلتس، أو )550( في 

التوفل للناطقين -كلغة أم- بغير اللغة اإلنجليزية.

ال تطلب شهادة إثبات مستوى اللغة االنجليزية للناطقين 	 

بها كلغة أم.

يلزم أن تكون الخبرات املذكورة للمرشح باستخدام لغة 	 

مطابقة للغة التدريس.

ال يوجد بكالوريوس تربية في صعوبات التعلم أ

عماني

معلم صعوبات 
التعلم

)للتدريس باللغة 
العربية أو اللغة 

اإلنجليزية(

17

ال يوجد
بكالوريوس تربية + دبلوم أكاديمي في صعوبات 

التعلم ال يقل عن عام درا�سي
ب

)2( سنتان خبرة معلم صعوبات تعلم بكالوريوس تربية في صعوبات التعلم ج
غير عماني

)فقط 
للتدريس باللغة 

)3( سنوات خبرة كمعلم صعوبات تعلماإلنجليزية(
بكالوريوس تربية + دبلوم أكاديمي في صعوبات 

التعلم ال يقل عن عام درا�سي
د
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مالحظات عامة لشغل الوظيفة
اشتراطات شغل الوظيفة

الفئة
عماني/

غير عماني
المسمى 
الوظيفي م

الخبرات والدورات المؤهالت

الوظيفة للعمانيين فقط.	 

الوظيفة لالناث فقط لتدريس الصفوف )1-4( ويسمح 	 

للذكور أن يدرسوا من الصف الخامس فأعلى.

ال يوجد
بكالوريوس تعليم اللغة العربية للناطقين 

بغيرها
أ

عماني فقط
معلم لغة عربية 
للناطقين بغيرها

18

ال يوجد
بكالوريوس + دبلوم أكاديمي ال يقل عن عام 

درا�سي واحد أو ماجستير في تعليم اللغة العربية 
للناطقين بغيرها

ب

ال يوجد بكالوريوس تربوي في مجال اللغة العربية ج

ال يوجد

بكالوريوس في مجال اللغة العربية + دورة 
معتمدة من مؤسسة أكاديمية في تعلم اللغة 
العربية للناطقين بغيرها ال تقل عن )6( ستة 

أشهر

د

ال يوجد

بكالوريوس في مجال اللغة اإلنجليزية )تربوي 
أو غير تربوي( + دورة معتمدة من مؤسسة 

أكاديمية في تعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها 
ال تقل عن )6( ستة أشهر

ه
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مالحظات عامة لشغل الوظيفة
اشتراطات شغل الوظيفة

الفئة
عماني/

غير عماني
المسمى 
الوظيفي م

الخبرات والدورات المؤهالت

يشترط لتعيين معلم تربية خاصة وجود موافقة كتابية من 	 
الوزارة لفتح صف للتربية الخاصة باملدرسة.

 الوظيفة لإلناث فقط للصفوف)الروضة إلى الرابع(، 	 
ويسمح للذكور أن يدرسوا من الصف الخامس فأعلى.

للتدريس باللغة اإلنجليزية:	 

•  للعمانيين: يطلب شهادة إثبات مستوى اللغة 

اإلنجليزية بدرجة )5.5( في اآليلتس، أو )525( في 

التوفل.

•  لغير العمانيين: يطلب شهادة إثبات مستوى اللغة 

اإلنجليزية بدرجة )6( في اآليلتس، أو )550( في التوفل 

للناطقين -كلغة أم- بغير اللغة اإلنجليزية.
ال تطلب شهادة إثبات مستوى اللغة االنجليزية للناطقين 	 

بها كلغة أم.
يلزم أن تكون الخبرات املذكورة للمرشح باستخدام لغة 	 

مطابقة للغة التدريس.

ال يوجد بكالوريوس في التربية الخاصة أ

عماني

معلم تربية خاصة

)للتدريس باللغة 
العربية أو باللغة 

اإلنجليزية(
19

ال يوجد
بكالوريوس تربية+ دبلوم أكاديمي في التربية 

الخاصة ملدة ال تقل عن عام درا�سي
ب

ال يوجد
بكالوريوس في املجال النف�سي أو اإلجتماعي + دبلوم 

أكاديمي في التربية الخاصة ملدة ال تقل عن عام 
درا�سي

ج

)2( سنتان خبرة معلم تربية خاصة بكالوريوس في التربية الخاصة د

)3( سنوات خبرة معلم تربية خاصةغير عماني
بكالوريوس تربية + دبلوم أكاديمي في التربية 

الخاصة ال يقل عن عام درا�سي
ه

)4( سنوات خبرة معلم تربية خاصة
بكالوريوس في املجال النف�سي أو اإلجتماعي + دبلوم 

أكاديمي في التربية الخاصة ملدة ال تقل عن عام 
درا�سي

و
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مالحظات عامة لشغل الوظيفة
اشتراطات شغل الوظيفة

الفئة
عماني/

غير عماني
المسمى 
الوظيفي م

الخبرات والدورات المؤهالت

الوظيفة لإلناث فقط للصفوف )األول إلى الرابع(.	 
للتعيين في هذا املسمى يشترط أال يزيد إجمالي عدد املعلمين 	 

املساعدين على مستوى املادة/ املجال عن إجمالي عدد املعلمين 
األساسيين في هذه املادة/ املجال.

لتعيين معلم مساعد ملادة اللغة اإلنجليزية:	 
•  للعمانيين: يطلب شهادة إثبات مستوى اللغة اإلنجليزية 

بدرجة)5.5( في اآليلتس، أو)525( في التوفل.
•   لغير العمانيين: يطلب شهادة إثبات مستوى اللغة اإلنجليزية 
بدرجة )6( في اآليلتس، أو )550( في التوفل للناطقين -كلغة أم- 

بغير اللغة اإلنجليزية.
لتعيين معلم مساعد للتدريس باللغة اإلنجليزية )ماعدا مادة اللغة 	 

اإلنجليزية(: 
•  للعمانيين: يطلب شهادة إثبات مستوى اللغة اإلنجليزية بدرجة 

)5( في اآليلتس، أو )500( في التوفل.
•   لغير العمانيين: يطلب شهادة إثبات مستوى اللغة اإلنجليزية 
بدرجة )6( في اآليلتس، أو )550( في التوفل للناطقين -كلغة أم- 

بغير اللغة اإلنجليزية.
ال تطلب شهادة إثبات مستوى اللغة االنجليزية للناطقين بها كلغة 	 

أم.
وظيفة معلم مساعد تقنية املعلومات للتدريس باللغة العربية 	 

معمنة.

ال يوجد

بكالوريوس تربية في التخصص

 أو بكالوريوس في التخصص + مؤهل تربوي

 أو بكالوريوس في التخصص

أ عماني

معلم مساعد

)مادة دراسية 
/ مجال / تربية 

ابتدائية(

20

لجميع املواد الدراسية)عدا مواد املهارات الفردية(:• 
)2( سنتان خبرة معلم/ معلم مساعد للمادة

ملواد املهارات الفردية )الرياضة املدرسية، املهارات • 
املوسيقية، الفنون التشكيلية(: ال يوجد

بكالوريوس تربية في التخصص 
أو بكالوريوس في التخصص + مؤهل تربوي

ب

غير عماني

لجميع املواد الدراسية)عدا مواد املهارات الفردية(: • 
)6( سنوات خبرة معلم/معلم مساعد للمادة في البرامج 
التعليمية الدولية أو البرامج التعليمية الوطنية للدول 

التي تكون لغتها األم اللغة اإلنجليزية

ملواد املهارات الفردية )الرياضة املدرسية، املهارات • 
املوسيقية، الفنون التشكيلية(:

)4( سنوات خبرة معلم/ معلم مساعد للمادة في البرامج 
التعليمية الدولية أو البرامج التعليمية الوطنية للدول 

التي تكون لغتها األم اللغة اإلنجليزية

بكالوريوس في التخصص ج

الوظيفة للعمانيات فقط.	 
للتعيين في هذا املسمى يشترط أال يزيد إجمالي عدد املعلمات 	 

املساعدات في مرحلة التعليم املبكر باملدرسة عن إجمالي عدد 
املعلمات األساسيات الالئي يدرسن باللغة العربية في هذه مرحلة.

يلزم أن تحصل املعلمة املساعدة على التدريب الذي تقره الوزارة 	 
-وفق اإلحتياج- وهي على رأس العمل.

ال يوجد دبلوم التعليم العام أ عمانية فقط

معلمة مساعدة 
للتعليم املبكر

)للتدريس باللغة 
العربية(

21
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مالحظات عامة لشغل الوظيفة
اشتراطات شغل الوظيفة

الفئة
عماني/

غير عماني
المسمى 
الوظيفي م

الخبرات والدورات المؤهالت

الوظيفة للعمانيات فقط.	 

للتعيين في الوظيفة يطلب شهادة إثبات مستوى اللغة 	 
اإلنجليزية بدرجة )5( في اآليلتس، أو )500( في التوفل.

للتعيين على هذا املسمى يشترط أال يزيد إجمالي عدد 	 
املعلمات املساعدات في مرحلة التعليم املبكر باملدرسة عن 

إجمالي عدد املعلمات األساسيات الالئي يدرسن باللغة 
اإلنجليزية في هذه مرحلة.

ال يوجد
بكالوريوس في التخصص أو بكالوريوس تربية 

في التخصص
أ

عمانية فقط

معلمة مساعدة 
للتعليم املبكر

)للتدريس باللغة 
اإلنجليزية(

22

ال يوجد
بكالوريوس + مؤهل أكاديمي في التخصص ال 

يقل عن عام درا�سي واحد
ب

ال يوجد بكالوريوس تربية ج

ال يوجد بكالوريوس د

ال يوجد
دبلوم في مجال اللغة االنجليزية ال يقل عن عاميين 

دراسيين بعد دبلوم التعليم العام
ه

الوظيفة مخصصة للمدارس املطبقة للبرامج التعليمية 	 
الدولية فقط.

)2( سنتان خبرة معلم ألحد مواد/مجاالت 
البرنامج الدولي.

استيفاء شرط املؤهل الدرا�سي ملعلمي أحد 
مواد/مجاالت البرنامج الدولي 

أ
عماني/ 

غير عماني

منسق برامج 
تعليمية دولية

23

للتعيين على هذا املسمى يجب:	 
• أن تكون املدرسة مكتملة املراحل )التعليم املبكر إلى 

الصف الثاني عشر(.
• أال يزيد عدد أخصائيي املناهج التعليمية عن 

أخصائي واحد لكل مدرسة/ فرع.

)4( سنوات خبرة معلم بكالوريوس تربية أ عماني

اختصا�سي 
مناهج تعليمية

24

)8( سنوات خبرة معلم بكالوريوس تربية ب غير عماني
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مالحظات عامة لشغل الوظيفة
اشتراطات شغل الوظيفة

الفئة
عماني/

غير عماني
المسمى 
الوظيفي م

الخبرات والدورات المؤهالت

للتعيين على هذا املسمى يجب:	 
• أن تكون املدرسة مكتملة املراحل )التعليم املبكر إلى 

الصف الثاني عشر(.
• أال يزيد عدد أخصائيي القياس والتقويم عن أخصائي 

واحد لكل مدرسة/ فرع.

)4( سنوات خبرة معلم
بكالوريوس تربية + دبلوم عالي أو ماجستير في 

مجال القياس والتقويم
أ عماني

اختصا�سي  
قياس وتقويم

25

)8( سنوات خبرة معلم
بكالوريوس تربية + دبلوم عالي أو ماجستير في 

مجال القياس والتقويم
ب غير عماني

للتعيين في هذا املسمى يجب أال يزيد عدد إخصائيي 	 
الوسائل التعليمية عن أخصائي واحد لكل مدرسة/ فرع.

ال يوجد بكالوريوس أ عماني
اختصا�سي  
وسائل تعليمية

26

)3( سنوات خبرة في مجال الوظيفة بكالوريوس أو ماجستير في مجال التكنولوجيا ب غير عماني

الوظيفة للعمانيين فقط.	 
على املدرسة أن تلتزم بتعيين أخصائي اجتماعي أو 	 

أخصائي نف�سي إذا بلغ عدد طلبة املدرسة الخاصة )200( 
فأكثر، أو إذا اشتملت املدرسة على الصف )6( فأعلى.

ال يوجد
بكالوريوس في املجال االجتماعي أو املجال 

النف�سي
أ عماني فقط

اختصا�سي  
اجتماعي

27

الوظيفة للعمانيين فقط.	 
على املدرسة أن تلتزم بتعيين اخصائي نف�سي أو أخصائي 	 

اجتماعي إذا بلغ عدد طلبة املدرسة الخاصة )200( 
فأكثر، أو إذا اشتملت املدرسة على الصف )6( فأعلى.

ال يوجد بكالوريوس في املجال النف�سي أ عماني فقط
اختصا�سي  

نف�سي
28
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مالحظات عامة لشغل الوظيفة
اشتراطات شغل الوظيفة

الفئة
عماني/

غير عماني
المسمى 
الوظيفي م

الخبرات والدورات المؤهالت

على املدرسة أن تلتزم بتعيين أخصائي توجيه منهي إذا 	 
اشتملت على الصف الثامن فأعلى.

الوظيفة للعمانيين فقط للمدارس غير املطبقة للبرامج 	 
الدولية من الصف الثامن فأعلى.

لتعيين غير العمانيين يلزم أن تكون املدرسة مطبقة لبرامج 	 
دولية من الصف الثامن فأعلى.

ال يوجد بكالوريوس تربية  أ

عماني

اختصا�سي  
توجيه منهي

29

ال يوجد بكالوريوس + مؤهل تربوي ب

ال يوجد
بكالوريوس في املجال االجتماعي أو املجال 

النف�سي أو اإلرشاد النف�سي
ج

)2( سنتان خبرة معلم أو في مجال التوجيه 
املنهي للطلبة

بكالوريوس د

)6( سنوات خبرة معلم )في التعليم ما بعد 
األسا�سي أو املرحلة الثانوية( 

بكالوريوس تربية هــ

)6( سنوات خبرة معلم )في التعليم ما بعد غير عماني
األسا�سي أو املرحلة الثانوية( 

بكالوريوس + مؤهل تربوي و

)6( سنوات خبرة في التوجيه املنهي للطلبة
بكالوريوس في املجال النف�سي أو اإلرشاد 

النف�سي
ز

الوظيفة للعمانيين فقط.	 

ال يوجد بكالوريوس في التخصص أ

عماني فقط أمين مكتبة 30
ال يوجد

دبلوم في التخصص ال يقل عن عامين دراسيين 
بعد دبلوم التعليم العام

ب
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مالحظات عامة لشغل الوظيفة
اشتراطات شغل الوظيفة

الفئة
عماني/

غير عماني
المسمى 
الوظيفي م

الخبرات والدورات المؤهالت

الوظيفة للعمانيين فقط.	 
على املدرسة أن تلتزم بتعيين أخصائي مصادر تعلم إذا 	 

اشتملت املدرسة على الصف األول فأعلى.
ال يوجد

بكالوريوس في أحد التخصصات اآلتية: مصادر 
تعلم، مكتبات ومعلومات، تقنيات التعليم، 
تكنولوجيا التعليم، تكنولوجيا املعلومات، 

تقنية املعلومات

أ عماني فقط
اختصا�سي  
مصادر تعلم

31

الوظيفة للعمانيين فقط )تم إلغاء وظيفة أخصائي 	 
أنشطة مدرسية(.

ال يوجد بكالوريوس تربية أو بكالوريوس + مؤهل تربوي أ

عماني فقط
اختصا�سي  
أنشطة طالبية

ال يوجد32 بكالوريوس في الخدمة االجتماعية ب

ال يوجد بكالوريوس في تكنولوجيا التعليم ج

 يشترط لتعيين أختصا�سي نطق ولغة وجود موافقة 	 
كتابية من الوزارة لفتح صف للتربية الخاصة باملدرسة.

يشترط وجود معلم تربية خاصة للحصول على موافقة 	 
تعيين اختصائ�سي نطق ولغة.

ال يوجد بكالوريوس في التخصص أ عماني
اختصا�سي  نطق 

ولغة
33

بكالوريوس في التخصص )2( سنتان خبرة في املجال ب غير عماني

الوظيفة للعمانيين فقط.	 
على املدرسة أن تلتزم بتعيين إداري قواعد بيانات إذا بلغ 	 

عدد طلبة املدرسة الخاصة )200( فأكثر، أو إذا اشتملت 
املدرسة على الصف ) 5( فأعلى.

ال يوجد بكالوريوس في الحاسب اآللي أ

عماني فقط
إداري قواعد 

بيانات
34

ال يوجد
دبلوم في الحاسب اآللي بعد دبلوم التعليم 

العام ال يقل عن عامين دراسيين بعد دبلوم 
التعليم العام

ب
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مالحظات عامة لشغل الوظيفة
اشتراطات شغل الوظيفة

الفئة
عماني/

غير عماني
المسمى 
الوظيفي م

الخبرات والدورات المؤهالت

الوظيفة للعمانيين فقط.	 

ال يوجد بكالوريوس في املجال اإلداري أ

عماني فقط
اختصا�سي 
شؤون إدارية

ال يوجد35
دبلوم في املجال اإلداري ال يقل عن عامين 

دراسيين بعد دبلوم التعليم العام
ب

ال يوجد بكالوريوس ج

الوظيفة للعمانيين فقط.	 

ال يوجد بكالوريوس تربوي  أ

عماني فقط
اختصا�سي 
شؤون طلبة

36
ال يوجد بكالوريوس في املجال النف�سي أو اإلجتماعي ب

ال يوجد
دبلوم تربوي متوسط ال يقل عن عامين 

دراسيين بعد دبلوم التعليم العام 
ج

الوظيفة للعمانيين فقط.	  ال يوجد بكالوريوس في مجال الجودة أ عماني فقط
اختصا�سي 
جودة تعليمية

37

الوظيفة للعمانيين فقط.	 

 )2( سنتان خبرة في مجال الجودة

أو )2( سنتان خبرة في املجال التعليمي

بكالوريوس + دورة / دورات في مجال الجودة 
)معتمدة من قبل جهات االختصاص( ال تقل 

عن )80( ساعة معتمدة
أ

عماني فقط
مراقب جودة 

تعليمية
38

ال يوجد
دبلوم في مجال الجودة ال يقل عن عاميين 

دراسيين بعد دبلوم التعليم العام
ب
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مالحظات عامة لشغل الوظيفة
اشتراطات شغل الوظيفة

الفئة
عماني/

غير عماني
المسمى 
الوظيفي م

الخبرات والدورات المؤهالت

الوظيفة للعمانيين فقط.	 
على املدرسة أن تلتزم بتعيين فني مختبرات تعليمية إذا 	 

اشتملت على الصف الخامس فأعلى.

ال يوجد بكالوريوس مختبرات/ تقنية حيوية أ

عماني فقط
فني مختبر ات 

تعليمية 39
ال يوجد

بكالوريوس أو بكالوريوس تربية في أحد أفرع 
العلوم )الكيمياء / الفيزياء / األحياء(

ب

ال يوجد دبلوم مختبرات أو تقنية حيوية ج

الوظيفة للعمانيين فقط.	 
يشترط لتعيين فني نطق ولغة وجود موافقة كتابية من 	 

الوزارة لفتح صف للتربية الخاصة باملدرسة
 يشترط وجود معلم تربية خاصة للحصول على موافقة 	 

تعيين فني نطق ولغة.

ال يوجد بكالوريوس في التخصص أ

عماني فقط
فني نطق 

ولغة
40

ال يوجد
بكالوريوس في التربية الخاصة + دبلوم أو دورة 

معتمدة في التخصص ال تقل عن عام درا�سي
ب

ال يوجد
بكالوريوس تربية + دبلوم في التخصص ال يقل 

عن عام درا�سي
ج

ال يوجد
دبلوم في التخصص بعد دبلوم التعليم العام 

اليقل عن عامين دراسيين
د

ال يوجد
دبلوم في التربية الخاصة بعد دبلوم التعليم 

العام اليقل عن عامين دراسيين + دورة 
معتمدة في التخصص ال تقل عن عام درا�سي

ه
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مالحظات عامة لشغل الوظيفة
اشتراطات شغل الوظيفة

الفئة
عماني/

غير عماني
المسمى 
الوظيفي م

الخبرات والدورات المؤهالت

الوظيفة للعمانيين فقط.	 

ال يوجد
دبلوم في الحاسب اآللي أو في أحد التخصصات 

التقنية املرتبطة
أ

عماني فقط
فني أجهزة 

تعليمية
41

ال يوجد
دبلوم التعليم العام + دورة / دورات في 
الحاسب اآللي )معتمدة من قبل جهات 

االختصاص( ال تقل عن )25( ساعة معتمدة
ب

الوظيفة للعمانيين فقط.	  ال يوجد
دبلوم في الحاسب اآللي أو في أحد التخصصات 

التقنية املرتبطة
أ

عماني فقط
فني صيانةحاسب 

آلي
42

الوظيفة للعمانيين فقط.	  ال يوجد
دبلوم التعليم العام + دورة / دورات في 
الحاسب اآللي )معتمدة من قبل جهات 

االختصاص( ال تقل عن )25( ساعة معتمدة
ب

الوظيفة للعمانيين فقط.	  ال يوجد
دبلوم في الحاسب اآللي أو في أحد التخصصات 

التقنية املرتبطة
أ

عماني فقط فني مصادر تعلم 43

الوظيفة للعمانيين فقط.	  ال يوجد
دبلوم التعليم العام + دورة / دورات في 
الحاسب اآللي )معتمدة من قبل جهات 

االختصاص( ال تقل عن )25( ساعة معتمدة
ب



دليل اشرتاطات تعيني أعضاء الهيئتني التدريسية واإلدارية يف املدارس الخاصة

34

مالحظات عامة لشغل الوظيفة
اشتراطات شغل الوظيفة

الفئة
عماني/

غير عماني
المسمى 
الوظيفي م

الخبرات والدورات المؤهالت

الوظيفة للعمانيين فقط.	 
على املدرسة أن تلتزم بتعيين مشرف أمن وسالمة إذا بلغ 	 

عدد الطلبة )100( فأكثر.

ال يوجد

دبلوم في مجال األمن والسالمة أو في اإلطفاء 
والسالمة أو هندسة السالمة من الحرائق ال 
يقل عن عامين دراسيين بعد دبلوم التعليم 

العام

أ

عماني فقط
مشرف أمن 

وسالمة
44

ال يوجد
دبلوم التعليم العام + دورة / دورات في األمن 

والسالمة )معتمدة من قبل جهات االختصاص( 
ال تقل عن )80( ساعة معتمدة

ب

الوظيفة للعمانيين فقط.	 
على املدرسة أن تلتزم بتعيين منسق مدرسة إذا بلغ عدد طلبة 	 

املدرسة الخاصة )200( فأكثر، أو إذا اشتملت املدرسة على 
الصف )4( فأعلى.

ال يوجد دبلوم التعليم العام أ عماني فقط منسق مدرسة 45

الوظيفة للعمانيين فقط.	  ال يوجد دبلوم التعليم العام أ عماني فقط كاتب شؤون طلبة 46

الوظيفة للعمانيين فقط.	  ال يوجد دبلوم التعليم العام أ عماني فقط كاتب شؤون إدارية 47

الوظيفة للعمانيين فقط.	  ال يوجد دبلوم التعليم العام أ عماني فقط كاتب استقبال 48
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مالحظات عامة لشغل الوظيفة
اشتراطات شغل الوظيفة

الفئة
عماني/

غير عماني
المسمى 
الوظيفي م

الخبرات والدورات المؤهالت

الوظيفة للعمانيين فقط.	  ال يوجد دبلوم التعليم العام أ عماني فقط مدخل بيانات 49

يشترط للتعين في الوظيفة وجود حوض سباحة مشيد 	 
باملدرسة وفق االشتراطات املعتمدة من جهات االختصاص

)2( سنتان خبرة في نفس املجال
دبلوم التعليم العام + دورة / دورات 

متخصصة في مجال اإلنقاذ والسباحة ال 
تقل عن )80( ساعة معتمدة

أ
عماني/ 

غير عماني
منقذ سباحة 50

الوظيفة للعمانيات فقط.	 

يمكن للمدرسة تعيين منسقات مساعدات للصفوف  )التعليم 	 

املبكر إلى الرابع( فقط.

يمكن تعيين منسقة مساعدة واحدة فقط لكل فصل )شعبة(.	 

يتمثل دور املنسقة املساعدة للصف  في املساعدة اللوجستية 	 

لتنظيم بيئة الصف الدرا�سي، وال تقوم بأدوار املعلمة 

األساسية للفصل أو املعلمة املساعدة.

ال يوجد دبلوم التعليم العام أ عمانية فقط
منسقة مساعدة

للصف
51

الوظيفة لإلناث فقط	 

الوظيفة ملرحلة التعليم املبكر فقط.	 

يمكن تعيين مربية أطفال واحدة فقط لكل فصل )شعبة( في 	 

مرحلة التعليم املبكر.

 	.
ً
يشترط أن تكون مربية األطفال الئقة صحيا

ال يوجد إجادة القراءة والكتابة أ عمانية

مربية أطفال 52

ال يوجد شهادة الصف السادس أو ما يعادلها ب غير عمانية
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ملحق )أ(: الوظائف املعمنة )عند صدور الدليل(
المسمى الوظيفيرقم المسمى الوظيفيرقم المسمى الوظيفيرقم 

21مدير عام مساعد مدرسة خاصة2
معلمة مساعدة للتعليم املبكر

 )للتدريس باللغة العربية(
مراقب جودة تعليمية38

22مديرة مدرسة التعليم املبكر عدا املدارس املطبقة لبرنامج دولي4
معلمة مساعدة للتعليم املبكر 

)للتدريس باللغة اإلنجليزية(
فني مختبرات مدرسية39

فني نطق ولغة40اختصا�سي اجتماعي27مدير مساعد مدرسة5

فني أجهزة تعليمية41اختصا�سي نف�سي28مديرة مساعدة ملدرسة التعليم املبكر6

29مدير إداري8
اختصا�سي توجيه منهي

 )عدا املدارس املطبقة للبرامج الدولية في الصفوف الثامن فأعلى(
فني صيانة حاسب آلي42

فني مصادر تعلم43أمين مكتبة30 رئيس قسم10

11
معلمة أولى تعليم مبكر )للتدريس باللغة العربية(

معلم أول مادة تقنية املعلومات للتدريس باللغة العربية
مشرف أمن وسالمة44اختصا�سي مصادر التعلم31

منسق مدرسة45اختصا�سي أنشطة طالبية32معلم مادة تقنية املعلومات )للتدريس باللغة العربية(12

كاتب شؤون طلبة46إداري قواعد بيانات34معلمة تعليم مبكر )للتدريس باللغة العربية(15

كاتب شؤون إدارية47اختصا�سي شؤون إدارية35معلم صعوبات التعلم )للتدريس باللغة العربية(17

كاتب إستقبال48اختصا�سي شؤون طلبة36معلم لغة عربية للناطقين بغيرها18

اختصا�سي جودة تعليمية37معلم مساعد مادة تقنية املعلومات )للتدريس باللغة العربية(20

مدخل بيانات49

منسقة مساعدة للصف51
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ملحق )ب(: استمارتا طلب املوافقة على استكمال إجراءات التعيني باملدارس اخلاصة

  استمارة )2(: طلب االلتحاق بوظيفة في املدارس الخاصةاستمارة )1(: إقرار لجنة التعيينات باملدرسة 



ـ إنتهى ـ

إعداد: املديرية العامة للمدارس اخلاصة
تصميم: شيخة العزرية


