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صـادر عـن الذيـوان الخـاص بتفسيــر القوانيـن
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اجتمـــــــــع الدٌوان الخاص بتفسٌر القوانٌن بنصابه القانونً برئاسة رئٌس محكمة التمٌٌز
رئٌس الدٌوان الخاص بتفسٌر القوانٌن معالً األستاذ هشام التل وعضوٌة كل من نائبً رئٌس
محكمة التمٌٌـز القاضــً حسن حبـــوب والقاضــــً جمٌل محادٌن ومعالـً رئٌس دٌوان
التشرٌع والرأي الدكتور نوفان العجارمة ومندوب وزارة التربٌة والتعلٌم السٌد علـً عقله عبد
هللا الدوٌري فً مكتب رئٌسه بمقر محكمة التمٌٌز بناء على طلب دولة رئٌس الوزراء بمقتضى
كتابه ذي الرقم (ت ر  )13034/1المؤرخ فً  2014/4/15إلصدار القرار التفسٌري لبٌان
فٌما إذا كان تعرٌف المعلم ٌشمل كل من ٌحمل درجة البكالورٌوس أو درجة دبلوم كلٌة المجتمع
فً وزارة التربٌة والتعلٌم حتى ولو كان عمله فٌها إدارٌا ً وبٌان مفهوم المعلم كونه قد خلط بٌن
من ٌتولى مهنة التدرٌس وبٌن من ٌقدم خدمات تربوٌة متخصصة فً ضوء النصوص التالٌة -:
أووً :عرفت الفقرة (أ) من المادة ( )2من قانون التربٌة والتعلٌم رقم ( )3لسنة  1994وتعدٌالته
(المعلـــــــم) بأنــــه -:
" كـــل من ٌتولـــى التعلٌم أو أي خدمــة تربوٌة متخصصـــة فـــً أي مؤسســـة تعلٌمٌة
حكومٌة أو خاصـة ".
انٌا ً :وتنص المادة ( )20من القانون ذاته على ما ٌلً -:
" أٌ -شترط فً المعلم فً أي مؤسسة تعلٌمٌة حكومٌة أو خاصة أن ٌكون حاصالً على إجازة
مهنة التعلٌم ،وتمنح هذه اإلجازة على الوجه التالً-:
 -1تمنح إجازة مهنة التعلٌم فً رٌاض األطفال وفً مرحلة التعلٌم األساسً للشخص الحاصل
على الدرجة الجامعٌة األولى وٌشمل ذلك التأهٌل التربوي لمن ٌمارس مهنة التعلٌم .
 -2تمنح إجازة مهنة التعلٌم فً المرحلة ال انوٌة للشخص الحاصل على الدرجة الجامعٌة األولى
باإلضافة إلى مؤهل تربوي و تقل مدة الدراسة فٌه عن سنة دراسٌة واحدة بعد الحصول على
الدرجة الجامعٌة األولى أو للشخص الحاصل على الدرجة الجامعٌة ال انٌة -الماجستٌر – فأعلى
.
بٌ -عطى المعلمون الذٌن و تتوافر فٌهم الشروط الواردة فً الفقرة (أ) من هذه المادة إجازة
مؤقتة إلى حٌن إكمال تأهٌلهم للحصول على اإلجازة المطلوبة ".
بعد اإلحاطة بما تضمنه كتاب دولة رئـٌس الوزراء وبعد التدقٌق والمــداولة قانونا ً تبٌـن لنا ما
ٌلً -:

أن المستفاد من المادتٌن (/2أ و )20من قانون التربٌة والتعلٌم رقم ( )3لسنة  1994وتعدٌالته
والمادة ( )2من قانون نقابة المعلمٌن رقم ( )14لسنة  2011والمواد ( 2و 5و )6من نظام رتب
المعلمٌن فً وزارة التربٌة والتعلٌم رقم ( )61لسنة  2002والمادة ( )2من نظام العالوات
لمعلمً وزارة التربٌة والتعلٌم رقم ( )141لسنة  1973إنّ المعلم هو كل من ٌمارس تدرٌس
الطلبة فً الغرف الصفٌة  ،فً أي مؤسسة تعلٌمٌة حكومٌة أو خاصة ومستوفً الشروط
الواردة فً قانون التربٌة والتعلٌم واألنظمة الصادرة بموجبه  ،وٌلحق به كل من ٌقدم الخدمات
التربوٌة الخاصة التً لها اتصال مباشر بمهنة التدرٌس وتختص بها وزارة التربٌة والتعلٌم دون
غٌرها  ،وو ٌدخل فً عدادها الخدمات اإلدارٌة المما لة ألي خدمات إدارٌة فً أي مرفق من
مرافق الدولـــــة .
هـــــذا مـــا نقـــرره باإلجمـاع بصــدد التفسٌــر المطلـــوب .
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