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  مدير عام الھيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب / ا
خ المحترم 

  ,,,تحية طيبة وبعد 

  

 بشأن الك�ادر المقت�رح �ع�ضاء 30/11/2005 المؤرخ 16215إشارة إلى كتابكم رقم 
 الم�ؤرخين 4279 , 3265وكتابكم رقمي , ھيئتي التدريس والتدريب والوظائف المساندة لھما 

 بشأن تطبيق الزيادة الجديدة في كادر المعلم على مدرسي الھيئة المعينين 27/3/2006 , 13/3
  .على الكادر العام 

  

يرجى اEحاطة بأن مجل�س الخدم�ة المدني�ة ق�د أس�تعرض اقت�راح الھيئ�ة الم�شار إلي�ه والدراس�ة 
 21/6/2006المنعق�د بت�اريخ ) 6/2006(التي أجراھا الديوان في ھذا الشأن ف�ي اجتماع�ه رق�م 

   -:حيث قرر الموافقة على ما يلي 

  

) 2(, ) 1(تكون مرتبات أعضاء ھيئت�ي الت�دريس والت�دريب بالھيئ�ة وفق�اً للج�دولين رق�م :  أو!

  .المرافقين مع مراعاة المMحظات التي تضمنھا ھذين الجدولين 

  

 بدل سكن –ومي يمنح عضو الھيئة التدريسية والھيئة التدريبية الذي يستحق السكن الحك:  ثانيا
المراف�ق وم�ا ) 3(بدXً من تخصيص س�كن مؤث�ث ل�ه م�ن الھيئ�ة وذل�ك وفق�اً للج�دول رق�م 

مع مراعاة ذات القواعد المعمول بھا لدى الھيئة المنظمة لصرف , تضمنه من مMحظات 
  .ھذا البدل 

  

ع�ضاء  استمرار العمل ب�ذات الفئ�ات والقواع�د المنظم�ة ل�صرف ب�دل التأثي�ث المق�ررة � :ثالثا
  .ھيئتي التدريس والتدريب بالھيئة 
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 مكاف�أة – يمنح أع�ضاء ھيئت�ي الت�دريس والت�دريب الكويتي�ون بالھيئ�ة ف�ي نھاي�ة الخدم�ة :رابعا 
خ�دمتھم على أن يك�ون ق�د م�ضى عل�ى , استحقاق بما يعادل مرتب شامل لسنة ونصف 

  .سنة ) 30(

  

 ي���ستمر معامل���ة الكويتي���ون ش���اغلوا الوظ���ائف الم���ساندة �ع���ضاء ھيئت���ي الت���دريس  :خام'''سا
 معاملة أعضاء الھيئة التعليمية –والتدريب بالھيئة المعينون على جدول المرتبات العام 

 1996ل��سنة ) 2(ب��وزارة التربي��ة ب��شمولھم بأحك��ام ق��رار مجل��س الخدم��ة المدني��ة رق��م 

   .2006لسنة ) 20( بالقرار رقم المعدل

  

 X يج��وز الجم��ع ب��ين الب��دXت والمكاف��آت ال��واردة ف��ي ج��داول المرتب��ات المرافق��ة م��ن :سادس''اً 
  .ناحية وأية مكافآت تصرف بصفة شخصية أو بدXت مقررة بقرارات أخرى 

  

   1/9/2006 يعمل بھذا القرار من :سابعا 

  

  ,,,وتفضلوا بقبول فائق اXحترام  

  

   الديوانرئيس

  عبدالعزيز عبدهللا الزبن
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  )1(جـــــدول رقـــــم 

  مرتبات أعضاء ھيئة التدريس بالھيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 المرتب ا
ساسي
ة الدورية الع5و

 السنوية
 الع5وة ا!جتماعية

غير  كويتي
 كويتي

  

أول  الوظيفة
 مربوط

 عددھا قيمتھا آخر مربوط

متزو أعزب
 ج

 متزوج

بدل 
طبيعة 
 عمل

بدل 
 مھنة

مكافأة 
تشجيعي

ة 
للكويتي

 ين

 480 660 1085 82 368 268 8 20 1300 1140 أستاذ

 480 460 820 82 353 253 8 20 1080 920 أستاذ مشارك

 480 320 700 80 338 240 8 20 905 745 أستاذ مساعد

 480 290 590 75 315 222 8 10 750 670 محاضر

 480 260 475 74 301 208 8 10 675 595 مدرس

 780 130 415 69 291 203 8 10 595 515 مدرس مساعد

معي'''''''''د بعث'''''''''ة 
 جامعي

365 415 10 5 190 278  320  110 

  

  :م5حظات 

 بدل المھنة في ھذا الجدول الحد ا�ق�صى ويج�وز للھيئ�ة العام�ة م�نح تمثل فئات .1
ھذا البدل بفئ�ات أق�ل فيم�ا ع�دا حمل�ة التخص�صات الن�ادرة والھندس�ية فيمنح�ون 

  .ھذا البدل بحد أقصى 

يم��نح أع��ضاء ھيئ��ة الت��دريس ال��شاغلون لوظ��ائف إش��رافية رئاس��ية تمثي��ل عل��ى  .2
  -:النحو التالي 

  م��������ساعد عمي��������د وم��������ن ف��������ي حكم��������ه                   -    450 عميد كلية ومن في حكمه          -
225.  

   225رئيس وحدة   /  رئيس قسم علمي -

         ومن في حكمھم 

نائ�ب رئ�يس وح�دة    /  نائب رئيس قسم علم�ي -
115  

            ومن في حكمھم

  

الواردة في ھذا الج�دول م�ن ناحي�ة وأي�ة X يجوز الجمع بين البدXت والمكافآت  .3
 مكافآت تصرف بصفة شخصية أو بدXت مقررة بقرارات أخرى 

 الم���ؤرخ 572/19/2006/ھ���ذا الج���دول مراف���ق لكت���اب ال���ديوان رق���م م خ م  .4
26/7/2006 

 



ــ�   ــ� ا���� 	
���� ــ�ر� ــ� ا�� 	
ــ��ء ه ����ــ�ت أ�
� وا���ر���

  ا����!��!� 

  )2(جـــــدول رقـــــم 

  ت أعضاء ھيئة التدريب بالھيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريبمرتبا

 المرتب ا
ساسي
الع5وة الدورية 

 السنوية
 الع5وة ا!جتماعية

غير  كويتي
 كويتي

  

 الوظيفة
أول 
 مربوط

 عددھا قيمتھا آخر مربوط

متزو أعزب
 ج

 متزوج

بدل 
طبيعة 
 عمل

بدل 
 مھنة

مكافأة 
تشجيعي

ة 
للكويتي

 ين

م''''''''''''''''''''''''''درب 
 متخصص أ

830 942 14 8 268 368 600 600 345 430 

م''''''''''''''''''''''''''درب 
 متخصص ب

730 842 14 8 240 338 420 600 345 410 

م''''''''''''''''''''''''''درب 
 متخصص ج

670 750 10 8 222 315 305 600 345 380 

 350 250 500 180 301 208 8 10 650 570   أمدرب

 320 160 400 115 278 190 8 10 570 490 مدرب ب

 215 110 225 109 278 190 8 8 439 375  أمساعد مدرب

م''''ساعد م''''درب 
 ب

295 359 8 8 169 250 101 125 55 170 

معي'''''''''د بعث'''''''''ة 
 جامعي

365 415 10 5 190 278 320   110 

 30   100 250 169 5 8 290 250 معيد بعثة دبلوم

  

  :م5حظات 

عام�ة م�نح تمثل فئات بدل المھنة في ھذا الجدول الحد ا�ق�صى ويج�وز للھيئ�ة ال .1
ھذا البدل بفئ�ات أق�ل فيم�ا ع�دا حمل�ة التخص�صات الن�ادرة والھندس�ية فيمنح�ون 

  .ھذا البدل بحد أقصى 

يم��نح أع��ضاء ھيئ��ة الت��دريس ال��شاغلون لوظ��ائف إش��رافية رئاس��ية تمثي��ل عل��ى  .2
   -:النحو التالي 

            مساعد مدير معھد ومن في حكمه     -    165 مدير معھد ومن في حكمه          -

135  

   115رئيس وحدة   /  رئيس قسم علمي -

         ومن في حكمھم 

نائ�ب رئ�يس وح�دة    /  نائب رئيس قسم علم�ي -
75  

            ومن في حكمھم
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ال�ذين ت�صل " م�درب أ " ظيف�ة يجوز م�نح حمل�ة ال�دبلومات الفني�ة ال�شاغلين لو .3
 العMوة الدورية السنوية بفئة العMوة المق�ررة –مرتباتھم نھاية مربوط الوظيفة 

م���درب ( لتل���ك الوظيف���ة عل���ى أX تتج���اوز مرتب���اتھم نھاي���ة مرب���وط وظيف���ة 
 .ودون أن يؤدي ذلك إلى ترقيتھم لشغل ھذه الوظيفة ) متخصص ب 

ء ھيئ���ة الت���دريب غي���ر الك���ويتيين ي���ستمر م���نح الع���Mوة اXجتماعي���ة �ع���ضا .4
 .الموجودين في الخدمة عند العمل بھذا الجدول بصفة شخصية 

X يجوز الجمع بين البدXت والمكافآت الواردة في ھذا الج�دول م�ن ناحي�ة وأي�ة  .5
 .مكافآت تصرف بصفة شخصية أو بدXت مقررة بقرارات أخرى 

 الم���ؤرخ 572/19/2006/ھ���ذا الج���دول مراف���ق لكت���اب ال���ديوان رق���م م خ م  .6
26/7/2006 
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  بدل السكن المقرر للھيئة التدريسية والتدريبية بالھيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
  

  فئات بدل السكن 

   )بالدينار شھريا(

 الوظيفة
 متزوج أعزب

  أستاذ 

  أستاذ مشارك 

 أستاذ مساعد
400 500 

  باقي أعضاء ھيئة التدريس 

  فيما عدا معيد بعثة 

 )جامعي(

300 400 

  مدرب متخصص أ

  مدرب متخصص ب

  مدرب متخصص ج

  مدرب  أ

 مدرب ب

250 350 

  مساعد مدرب أ

 مساعد مدرب ب
150 250 

 

 

  :م5حظة

اه ع�ضو ھيئ�ة الت�دريس أو الت�دريب يزي�د عل�ى إذا كان بدل السكن الذي يتقاض� -
  .بدل السكن الوارد في ھذا الجدول فإنه يحتفظ بفرق الزيادة بصفة شخصية

تمثل فئ�ات ب�دل ال�سكن ف�ي الج�دول أع�Mه الح�د ا�ق�صى ويج�وز للجھ�ة منحھ�ا  -
  .بفئات أقل وفقاً لضوابط محددة تضعھا في ھذا الشأن 

 


