تعليمات المدرسة النموذجية لجامعة اليرموك
صادرة بمقتضى المادة )/٧أ( من قانون الجامعات األردنية الرسمية
رقم ) (٢٠لسنة  ٢٠٠٩وتعديالته
المادة ) (١تسمى ھذه التعليمات ) تعليمات المدرسة النموذجية لجامعة اليرموك رقم ) (٥لسنة  ( ٢٠١٧ويعمل بھا
ابتداء من .٢٠١٨/١/١٠
المادة ) (٢يكون للكلمات اآلتية حيثما وردت في ھذه التعليمات المعاني المخصصة لھا أدناه إال إذا دلت القرينة على
غير ذلك.
الجامعة :

جامعة اليرموك

الرئيس :

رئيس الجامعة

الوزارة :

وزارة التربية والتعليم

المجلس :

مجلس إدارة المدرسة

المدرسة:

المدرسة النموذجية لجامعة اليرموك

المدير :

مدير المدرسة

المعلم :

المعلم المعين في المدرسة ويكون نصابه التدريسي عشر حصص أسبوعيا ً
على األقل.

المشرف :

ھو عضو ھيئة التدريس المكلف باإلشراف على أداء المعلم من قبل رئيس
الجامعة.

السنة الدراسية :

تحدد السنة الدراسية حسب التقويم الذي تقره وزارة التربية والتعليم.

المنسق :

ھو المعلم المكلف من قبل مدير المدرسة بأعمال إدارية وفنية تخص المبحث.

المادة ) (٣تھدف المدرسة إلى:
أ -تقديم خدمات تعليمية ألبناء العاملين في الجامعة وأبناء المجتمع المحلي من خالل برامج تعليمية
متطورة تستوعب التجديدات التربوية في مناخ تربوي سليم يشجع على اإلبداع والمشاركة وتنمية
القيم واالتجاھات اإليجابية.
ب -توفير فرص مناسبة ألعضاء ھيئة التدريس والطلبة في الجامعة إلجراء الدراسات التربوية والتطبيق

العملي بما يتفق ومصلحة طلبة المدرسة.
المادة ) (٤تضم المدرسة المراحل التعليمية اآلتية:
 رياض األطفال.
 التعليم األساسي.
 التعليم الثانوي.

المادة )(٥
أ -تعتمد المدرسة المناھج التي تقررھا الوزارة ولھا أن تضيف مناھج وبرامج إثرائية لتحقيق أھدافھا.
ب -تمنح المدرسة لطلبتھا شھادات تصف مستويات تحصيلھم بحيث ال تتعارض ھذه الشھادات مع قوانين
وأنظمة وتعليمات الجامعة والوزارة.

المادة )(٦
أ -للمدرسة مجلس إدارة يتألف من ) (٩أعضاء على النحو اآلتي:
 -الرئيس

رئيسا.

 -عميد كلية التربية

نائبا للرئيس.

 -رئيس قسم المناھج وطرق التدريس في الجامعة

عضوا.

 -المدير

عضوا وأمينا للسر.

 معلمان من معلمي المدرسة يتم انتخابھما من المعلمين. ممثل ألولياء أمور الطلبة من غير العاملين في الجامعة ينتخبه مجلس أولياء أمور الطلبة في المدرسة . عضوان من العاملين في الجامعة يختارھما الرئيس.ت -تكون مدة العضوية ألعضاء المجلس الذين يختارھم الرئيس من العاملين في الجامعة سنتين قابلة للتجديد
أما ممثلو معلمي المدرسة وأولياء أمور الطلبة من غير العاملين فتكون مدة عضويتھم عاما واحدا فقط.
المادة ) (٧يتولى المجلس المھام اآلتية:
 -١وضع أسس القبول في المدرسة وتحديد أعداد الطلبة في الصفوف.
-٢

إقرار المناھج والبرامج اإلضافية التي تعتمدھا المدرسة إلثراء برامجھا.

-٣

مناقشة موازنة المدرسة ورفعھا إلى الرئيس.

-٤

اقتراح مقدار الرسوم المدرسية إلى الرئيس.

-٥

إقرار صيغ الشھادات التي تمنحھا المدرسة.

-٦

تشكيل لجان متخصصة وفق ما تقتضيه حاجة المدرسة.

-٧

التنسيب إلى مجلس الجامعة بفتح برامج جديدة أو إلغاء برامج قائمة أو إيقاف القبول في مرحلة تعليمية
معينة ،إذا كان في ذلك مصلحة المدرسة والجامعة.

 -٨إبداء الرأي في أية موضوعات أخرى لھا صلة بأھداف المدرسة يعرضھا رئيس المجلس.
 -٩إقرار مھام المنسقين والمشرفين بناء على تنسيب المدير .
 -١٠تحديد أنصبة المعلمين من الحصص الدراسية وفق المعمول به من قبل وزارة التربية والتعليم ،أو
تعليمات رتب المعلمين.
المادة ) (٨يتكون الجھاز الوظيفي للمدرسة من:
أ -المدير.
ب -مساعدي المدير.
ج -مساعدي المدير للمراحل.

د-
ه-

المعلمين .
العاملين اآلخرين.

المادة )(٩
أ-

يعين المدير بقرار من الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد ،وللرئيس أن يكلف أحد أعضاء الھيئة التدريسية
أو أحد المحاضرين المتفرغين في الجامعة بإدارة المدرسة.

ب-

يتمتع المدير بصالحيات مدير الدائرة اإلدارية المنصوص عليھا في نظام الموظفين اإلداريين والفنيين في
الجامعة.

ج-

للرئيس ،بنا ًء على تنسيب المدير تكليف مساعد أو أكثر من معلمي المدرسة ،لشؤون المراحل حسب
الحاجة ويكون تكليفھم لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرتين على األكثر ،ويشترط في المساعد أن يكون قد
أمضى ما ال يقل عن عشر سنوات في المدرسة ويحمل مؤھال تربويا ويكون تقديره في آخر ثالث سنوات
ال يقل عن جيد جداً.

د-

يعين المعلمون والعاملون اآلخرون في المدرسة وفق نظام الموظفين اإلداريين والفنيين المعمول به في
الجامعة.

المادة )(١٠
أ-

تسري على المدير المكلف من أعضاء الھيئة التدريسية بمقتضى ) الفقرة أ من المــادة  (٩من ھذه
التعليمات ،أحكام نظام الھيئة التدريسية في الجامعة.

ب-

تسري على المعلمين في المدرسة أحكام نظام الموظفين اإلداريين والفنيين المعمول بھا في الجامعة فيما
لم يرد عليه نص في ھذه التعليمات أو أية أنظمة أو تعليمات أخرى أو في عقد التعيين.

ج-

تسري على المدير المعين والعاملين اآلخرين في المدرسة أحكام نظام الموظفين اإلداريين والفنيين
المعمول بھا في الجامعة.

المادة ) (١١تكون للمدير المھام اآلتية :
أ -اإلشراف على المدرسة والعاملين اإلداريين فيھا وإدارة شؤونھا وضمان حسن سير العمل فيھا.
ب -اإلشراف على المعلمين في المدرسة من الناحيتين اإلدارية والتعليمية بما في ذلك توزيع الدروس على
المعلمين وعمل برامج الدروس األسبوعي.
ج-

إعداد مشروع الموازنة السنوية للمدرسة وتقديمه للمجلس.

د-

العمل على تطوير العملية التربوية في المدرسة وتقديم االقتراحات المتعلقة بذلك الى المجلس ويشمل
ذلك المناھج وطرق التدريس والممارسات التعليمية واإلدارية والنشاطات المدرسية المنھجية والمرافقة
للمنھاج.

ه-

تقويم أداء العاملين واألداء اإلداري للمعلمين في المدرسة والعمل على تنمية قدراتھم ورفع مستواھم.

و-

تعزيز التعاون بين العاملين في المدرسة والعمل على توجيھھم ورفع معنوياتھم.

ز-

العمل على حسن استخدام مرافق المدرسة.

ح-

تقوية صلة المدرسة بالمجتمع المحلي.

ط-

تمثيل المدرسة أمام الھيئات الرسمية والمحلية.

ي-

متابعة تنفيذ قرارات المجلس.

ك-

تقديم تقرير سنوي إلى المجلس عن المدرسة ونشاطاتھا.

ل-

متابعة فريق اإلشراف التربوي في المدرسة وتسھيل مھمته.

م-

التنسيب بتشكيل اللجان المتخصصة واللجان المدرسية وفق ما تقتضية حاجة المدرسة

ن-

تكليف معلمين ليقوموا بأعمال منسق مبحث مقابل اإلعفاء من جزء من النصاب التدريسي على أن ال
يقل النصاب عن ) (١٠حصص صفيه ويشترط في المنسق أن يكون قد أمضى ) (٥سنوات في المدرسة
وأن يكون حاصالً في آخر سنتين على تقدير ال يقل عن جيد جداً.

س -أية أمور أخرى لھا عالقة بالمدرسة يكلفه بھا الرئيس أو من ينيبه.

المادة )(١٢
أ -للمدير أن يفوض ما يراه مناسبا من صالحياته لمساعديه وله أن يقرر نسبة اإلعفاء التي يراھا مناسبة من
األعباء التدريسية لھم.
ب -إذا غاب المدير ألي سبب يكلف مدير باإلنابة بقرار من الرئيس وتنسيب من المدير.
المادة ) (١٣يكلف ال رئيس فري ق إش راف ترب وي م ن الجامع ة س نويا ً لإلش راف عل ى المعلم ين ف ي المدرس ة ف ي جمي ع
المراحل الدراسية بناء على تنسيب من مدير المدرسة.

المادة )(١٤
أ -يكون تعيين المعلمين ألول مرة بعقد سنوي قابلة للتمديد وال ينظر في تحويله إلى الوظيفة المصنفة إال بعد
مرور ثالث سنوات على األقل في الخدمة وفي ضوء تقويم أداءه.
ب -يكون تعيين غير األردنيين بعقود مھما طالت مدة خدمتھم في المدرسة.
المادة ) (١٥يتم تصنيف المعلمين وفق األسس والشروط اآلتية:
 -١مرور ثالث سنوات على األقل على التعيين في المدرسة.
 -٢أال يق ل مع دل مس توى األداء اإلداري والترب وي الس نوي النھ ائي ع ن تق دير جي د ج داً خ الل الس نتين
األخيرتين بموجب تقويم األداء المعتمد ) ملحق األداء التربوي وملحق األداء اإلداري(
 -٣أال يكون قد صدر بحقه أية عقوبة من العقوبات المنصوص عليھا في نظام الموظفين اإلداريين والفني ين
باستثناء عقوبة التنبيه.
المادة ) (١٦يتم تثبيت المعلمين وفق األسس والشروط التالية :
 -١مرور سنتين على األقل على التعيين بالوظيفة المصنفة.
 -٢أال يقل معدل مستوى األداء اإلداري والتربوي السنوي النھائي عن تقدير جيد جدا خالل آخر سنتين
وإذا كان تقديره أقل من جيد جداً يعطى فرصة سنة أخرى لتعديله.

 -٣أال يكون قد صدر بحقه أيا ً من العقوبات المنصوص عليھا في نظام الموظفين اإلداريين والفنيين
باستثناء عقوبة التنبيه.
الم ادة ) (١٧يج ري س نويا ً تق ويم أداء المعلم ين باس تخدام تق ويم األداء المعتم د )ملح ق األداء الترب وي وملح ق األداء
اإلداري(.

المادة )(١٨
في المدرسة وفق

 -١المدير ومساعدوه مسؤولون عن تقويم األداء اإلداري للمعلمين والعاملين اآلخرين
النماذج المعدة لھذه الغاية.

 -٢يتولى فريق اإلشراف مسؤولية تقويم األداء التربوي للمعلمين وفق النموذج المعد لھذه الغاية.
 -٣تحدد نسبة  %٦٠لتقويم األداء اإلداري ونسبة  %٤٠لتقويم األداء التربوي.
 -٤يكون تقويم األداء النھائي السنوي وفق نموذج خاص يعد لھذا الغرض ويعطي نتائج تقييميه وفق السلم
اآلتي:
)أ( ممتاز

)ب( جيد جدا

)ج( جيد

%١٠٠-٩٠

%٨٩-%٨٠

%٧٩-%٧٠

)د( متوسط
%٦٩-%٦٠

)ھـ( ضعيف
أقل من %٦٠

الم ادة ) (١٩يش ترط لتجدي د عق د المعل م أن ال يق ل تق ديره النھ ائي ع ن جي د  ،ول م توج ه ل ه أي ة عقوب ة م ن العقوب ات
)باستثناء عقوبة التنبيه(.
المادة ) (٢٠ترد الرسوم المدرسية للطالب وفق الحاالت التالية:
أ-

ترد الرسوم المدرسية كاملة إذا انسحب الطالب من المدرسة قبل نھاية دوام اليوم األخير من األسبوع األول من
بدء الدراسة وفق التقويم الساري المفعول للمدرسة.

ب -ترد الرسوم المدرسية بنسبة ) (%٧٥من قيمة رسوم الفصل إذا انسحب الطالب من المدرسة قبل نھاية اليوم
األخير من األسبوع الثاني من بدء الدراسة وفق التقويم الساري المفعول للمدرسة.
ج-

ترد الرسوم المدرسية بنسبة ) (%٥٠من قيمة رسوم الفصل إذا انسحب الطالب من المدرسة قبل نھاية
األسبوع الثالث من بدء الدراسة وفق التقويم الساري المفعول للمدرسة.

د-

) (١ترد الرسوم المدرسية كاملة في حال تعرض الطالب لحادث أو مرض أقعده عن متابعة الدراسة لذلك
الفصل بموجب تقارير طبية معتمدة من اللجان الطبية المعتمدة من الجامعة تثبت عدم قدرته على متابعة الدراسة
في ذلك الفصل ووفقا ً لألنظمة المعمول بھا في الجامعة.
) (٢ترد الرسوم المدرسية كاملة لذلك الفصل لولي أمر الطالب في حالة وفاة الطالب خالل الفصل الدراسي .

ه-

ال ترد الرسوم المدرسية في أي حال من األحوال عند نقل الطالب من المدرسة نقالً تأديبيا ً.

المادة ) (٢١يعامل الطالب معاملة أبناء العاملين أذا توافر لديه أحد الشروط اآلتية:
أ -أن يكون أحد والديه على رأس عمله في جامعة اليرموك أو جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية.

ب -أن يكون أحد والديه قد أمضى في خدمة جامعة اليرموك أو جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية ،عشر
سنوات على األقل.
وفاة أحد والديه وھو على رأس عمله في جامعة اليرموك أو جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية  ،أو

ج-

أنھيت خدماته وفقا ً لوضعه الصحي بموجب قرارات اللجان الطبية المختصة.

المادة )(٢٢
أ -تدفع الرسوم المدرسية لغير أبناء العاملين دفعة واحدة لكل فصل دراسي قبل بدء الفصل الدراسي.
ب -تدفع الرسوم المدرسية ألبناء العاملين والمعارين والمنتدبين والمجازين إجازات بدون راتب دفعة واحدة لكل
فصل دراسي قبل بداية الفصل الدراسي.

المادة )(٢٣
أ -للرئيس بناء على تنسيب المدير منح مكافأة مالية للمشرفين المكلفين وفق األنظمة المعمول بھا في الجامعة.
ب -تصرف المكافأة بعد ورود تقرير من المدير عن عمل المشرف.

المادة )(٢٤
أ -تتبع المدرسة تعليماتھا وتعليمات الوزارة من حيث أسس ترفيع الطالب ورسوبھم وغيابھم ونقلھم واالمتحانات
المدرسية والعقوبات المدرسية.
ب -للمدرسة الحق بعدم تجديد قبول الطالب في المدرسة في حالة حصوله على عقوبة اإلنذار.
المادة ) (٢٥للمدرسة زي خاص يقره المجلس بناء على تنسيب من المدير.
المادة ) (٢٦للرئيس بنا ًء على توصية المدير وتنسيب المجلس إقرار األسس المتعلقة بإدارة وتقييم األداء للمعلمين.
المادة ) (٢٧الرئيس والمدير مسؤوالن عن تطبيق ھذه التعليمات.
المادة ) (٢٨تلغي ھذه التعليمات أية تعليمات سابقة على ھذه التعليمات.
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ّ
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اﻟﻌﻼﻣﺔﺔ ّ
ﺗﻘدﻳر اﻟﻌﺎم
اﻟﺗﻘ

اﻟﺗﻘدﻳﻳر اﻟﻌﺎم

ﻣﻣﺗﺎز

ﺟﻳد ﺟ
ﺟداً

ﺟﻳد

ﻣﺗوﺳط

ﺿﻌﻳف
ﺿ

١٠٠-٩٠

٩٨
٨-٨٠

٧٩-٧٠

٦٩-٦٠

٥٩-٥
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ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﻘﻳﻳم:
ﻣﺻﺎدﻗﻗﺔ اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﻛﺗور رﺋﻳس اﻟﺟ
-

ﻼﻣﺔ  ٩٤ﻓﺄﻛﺛر..
ﻓﻲ ﺣﺎﺎﻝ ﺣﺻوﻝ اﻟﻣووظف ﻋﻠﻰ ﻋﻼ

-

.%٧
ﻼﻣﺔ أﻗﻝ ﻣن ٧٠
ﻓﻲ ﺣﺎﺎﻝ ﺣﺻوﻝ اﻟﻣووظف ﻋﻠﻰ ﻋﻼ

اﻟﻟﺗوﻗﻳﻊ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺗﺎرﻳﺦ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﻻﺳم
اﻻ

ﺿ
ﻋﺿواً

ﻋﺿواً

رﺋﻳس اﻟﻠﻠﺟﻧﺔ

اﻟﺗووﻗﻳﻊ
اﻟﺗﺎﺎرﻳﺦ

ﻣدﻳرر اﻟﻣدرﺳﺔ

جامعة اليرمموك
دائرة المموارد البشرية – تقييم االداء
جية( اإلداري
نموذج تقييم األداء اللوظيفي لشاغللي الوظائف اإلددارية )معلم/الممدرسة النموذج
ج
تاريخ التتقييم................................................................:

الغايية من
التقيييم.............................................................:

أوالً :ممعلومات عامةة:
االسم الررباعي................................................................:

الرققم
المححوسب.............................................................:

الوحدة اللتنظيمية.............................................................:

المس
سمى
الوظظيفي............................................................:

الدرجة /الفئة.................................................................:

فة التعيين:
صفة
........................................................... ....

تاريخ التتعيين /سنوات الخخدمة...........................................:

المؤؤھل
لمي...............................................................:
العلم

ص
التخصص.....................................................................:

عليه )العالمة/
آخرر تقييم حصل ه
.
....................
قدير(.............:
التقد
وجدت(*:
ت
العققوبات التي حصل عليھا )إن

عدد الدوورات التدريبية الممتعلقة بمجال عملله آلخر عام................:

........................... ....
* تظظھر ھذه الخانة عنددما يكون ھناك عقووبة فقط.

ثانيا ً :عناصر التققييم
العنصر
 .١األداء الوظيفي /الممجال األول :الففلسفة الشخصيية وأخالقيات االمھنة
ورسالتھا.
.
منسجمة مع رؤية المدررسة
ة
 .١يحدد رؤيته وورسالته بحيث تكون

الحد األعلى
للدرجات
٤

المواقف التربوية.
ف
سھا في
 .٢يتمثل القيم األألساسية ويعكس

٤

ت وورش العم ل والن دوات
اركة ف ي ال دورات
 .٣يب ادر لتط ويير ذات ه م ن خ الل المش ة
ت.
والمؤتمرات

٤

ي المعاصر.
ضوء الفكر التربوي
ء
 .٤يظھر فيھا وواضحا ً وأدوار طلبته في

٤

ي االرتقاء بالمددرسة.
 .٥يحقق إنجازاات متعددة ومتننوعة مرتبطة ببالطلبة تسھم في

٤

الدرجة
المستحقة

 .٦يبادر بتنفيذ أنشطة تزيد فرص حصول المدرسة على الدعم المحلي والمجتمعي.

٤

 .٧يشارك طلبته في فعاليات ومسابقات وأنشطة محلية وخارجية تزيد فرص حص ول
المدرسة على مراكز متميزة محليًا ودوليًا.

٤

المجال الثاني :العالقات اإلنسانية
 .١يق يم عالق ات ودي ة م ع زمالئ ه ويعم ل ب روح الفري ق بھ دف االرتق اء بالمؤسس ة
التعليمية.

٤

 .٢توثيق عالقات مبنية على االحترام مع طلبته ويعزز الثقة بينه وبينھم.

٤

 .٣يتواصل بفاعلية مع أولياء األمور الطالعھم عل ى جوان ب النم و والتط ور الش امل
ألبنائھم.

٤

 .٤يخلق عالقة إيجابية مع إدارة المدرسة مبنية على التفاعل اإليجابي البناء الذي
يخدم المصلحة العامة للعمل المؤسسي.

٤

 .٥يستثمر خبرات وطاقات أولياء األمور والمجتمع المحلي في تحسين العملية
التعليمية التعلميّة.

٤

المجال الثالث :الكفايات اإلدارية
 .١يحرص على إبراز الجوانب الجمالية والمحافظة على البيئ ة المادي ة داخ ل الص ف
وخارجه.

٤

 .٢يشارك بفاعلية في اإلشراف على الطلبة في الفعاليات المختلف ة )أثن اء االس تراحة،
والحصص الالصفية ،واألنشطة واالحتفاالت.(....

٤

 .٣يع ّد الس جالت والملف ات المتعلق ة بعمل ه )مل ف الطال ب ،وس جل العالم ات،
والشھادات.(...

٤

 .٤يشارك بفاعلية في عض وية اللج ان المختلف ة عل ى مس توى المدرس ة والتخص ص،
ويقوم بالمھام واألعمال الموكلة إليه بكفاءة وإتقان.

٤

 .٥يشارك في معالجة المواقف والمشكالت المختلفة التي تواجھه أو تواج ه المدرس ة،
بما يعكس قدرته على تحمل ضغوط العمل داخل المدرسة.

٤

المجال الرابع :االنضباط في العمل واالستثمار األمثل للموارد.
 .١يلتزم بمواعيد الدوام الرسمي في المدرسة وال يتغيّب أو يغادر إال للضرورة.

٤

 .٢يشارك بفاعليّة في الفعاليات المختلفة للطابور الصباحي.

٤

 .٣يلتزم بالوقت المقرر للحصص بدقة )بداية الحصة ونھايتھا(.

٤

 .٤يش ارك بتنظ يم مب ادرات وأنش طة ال منھجي ة تس ھم باالرتق اء بالمدرس ة والمجتم ع
المحل ّي.

٤

 .٥يبادر بنقل أثر الخبرات المكتسبة لزمالئه م ن خ الل )إعط اء المحاض رات ،وعق د
الندوات ،وورش العمل.(.....

٤

 .٦يحافظ على الموارد المتاحة ومصادر التعل ّم.

٤

 .٧يف ّع ل اس تخدام المختب رات )العلميّ ة والحاس وبية( بم ا يخ دم النتاج ات التعليميّ ة
التعلميّة.

٤

 .٨يستثمر البيئة المحليّة بكافة أشكالھا ألغراض التعلّم والتعليم.

٤
١٠٠

المجموع العام

مجموع الدرجات والتقدير من ١٠٠

التقدير العام

ممتاز

جيد جداً

جيد

متوسط

ثالثا ً :رأي الرئيس المباشر
مواطن القوة} :إنجازات أو نشاطات قام بھا ولم يرد ذكرھا ضمن العناصر السابقة{

مواطن الضعف } :جوانب سلبية يتصف بھا وتؤثر على عمله دون أن يكون ھناك تكرار للعناصر السابقة{

التوجيھات والتوصيات العامة لتطوير قدراته:

اﻻﺳــﻢ:
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ:
اﻟﺘﺎرﻳﺦ:
رابعـًا :رأي الرئيس األعلى:
اﻻﺳــﻢ :اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ:

اﻟﺘﺎرﻳﺦ:

ضعيف

مالحظات مدير دائرة الموارد البشرية-:
.................................................................................................................
...............................................................................................................

اﻻﺳــﻢ:

اﻟﺘﺎرﻳﺦ:

اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ:

مصادقة األستاذ الدكتور رئيس الجامعة على التقييم:
 في حال حصول الموظف على عالمة  ٩٤فأكثر. -في حال حصول الموظف على عالمة أقل من .٧٠

اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ :

اﻟﺘﺎرﻳﺦ :

اإلرشادات:
ُ .١ﻳﻌِﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻘ ﻞ اﻟﻤﺨﺼ ﺺ ﻟ ﺬﻟﻚ أﻣ ﺎم آ ﻞ ﻋﻨﺼ ﺮ
ﻣ ﻦ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﺘﻘ ﻮﻳﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟ ُﻤ َﻌ ﺪ ﻋﻨ ﻪ اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ ﻣ ﻊ ﻣﺮاﻋ ﺎة أﻻ ﺗﺰﻳ ﺪ اﻟﻌﻼﻣ ﺔ اﻟﻤﻌﻄ ﺎة ﻋ ﻦ اﻟﺤ ﺪ اﻷﻋﻠ ﻰ
ﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤُﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
 .٢اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﻳﺴﺠﻞ ﺑ ﻪ ﻣﺠﻤ ﻮع ﻋﻼﻣ ﺎت ﻋﻨﺎﺻ ﺮ اﻷداء اﻟ ﻮﻇﻴﻔﻲ واﻟﺼ ﻔﺎت اﻟﺸﺨﺼ ﻴﺔ واﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﺛ ﻢ
ﺗﺠﻤﻊ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت )اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ(.
 .٣ﻓﻲ ﺣﻘﻞ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺤﺪد اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻘﻮة وﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻀﻌﻒ )إن وﺟﺪت(.
 .٤ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻳﺘﻢ إﻃﻼع اﻟﻤﻌﺪ ﻋﻨﻪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
 .٥ﻳﻼﺣ ﻆ أن ﻋﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﻤﻼﺣﻈ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ )ﻣ ﻮاﻃﻦ اﻟﻘ ﻮة وﻣ ﻮاﻃﻦ اﻟﻀ ﻌﻒ( ه ﻲ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ ﺗﺮﺟﻴﺤﻴ ﺔ ﺗﺆﺧ ﺬ ﺑﻌ ﻴﻦ
اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺎت ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ.
 .٦إذا آﺎن أﺣﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟ ُﻤﻌَﺪ ﻋﻨ ﻪ اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ ﻓ ﻼ ﻳﺘ ﺮك ﻣﻜ ﺎن اﻟﻌﻨﺎﺻ ﺮ ﺧﺎﻟ ًﻴ ﺎ ،ﺑ ﻞ ﻳﻮﺿ ﻊ ﻟ ﻪ
درﺟﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺎت اﻟﺤﻘﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ذﻟﻚ اﻟﻌﻨﺼﺮ )ﺳﻮاء آﺎن ذﻟ ﻚ
ﻓﻲ اﻷداء اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ أم ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أم ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت(.

مصادر تقويم األداء الوظيفي:
 .١اﻟﻤﻠﻒ اﻟﺸﺨﺼﻲ.
 .٢ﺳﺠﻞ ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ.
 .٣ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻹﻧﺠﺎز اﻟﺸﻬﺮي.
 .٤ﺳﺠﻞ اﻟﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ )ﻧﻈﺎم اﻟﺒﺼﻤﺔ(.
 .٥أي ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ دﻗﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ.

جامعة اليرمموك
دائرة المموارد البشرية – تقييم االداء
جية(التربوي
نموذج تقييم األداء اللوظيفي لشاغللي الوظائف اإلددارية )معلم/الممدرسة النموذج
ج
تاريخ التتقييم........................................................:

ية من
الغاية
التقييييم.............................................................:

أوالً :ممعلومات عامةة:
االسم الررباعي................................................................:

الرققم
المححوسب.............................................................:

الوحدة اللتنظيمية.............................................................:

المس
سمى
الوظظيفي............................................................:

الدرجة /الفئة.................................................................:

فة التعيين:
صفة
........................................................... ....

تاريخ التتعيين /سنوات الخخدمة...........................................:

المؤؤھل
لمي...............................................................:
العلم

ص
التخصص.....................................................................:

عليه )العالمة/
آخرر تقييم حصل ه
.
....................
قدير(.............:
التقد
وجدت(*:
ت
العققوبات التي حصل عليھا )إن

عدد الدوورات التدريبية الممتعلقة بمجال عملله آلخر عام................:

........................... ....
* تظظھر ھذه الخانة عنددما يكون ھناك عقووبه فقط.

ثانيا ً :عناصر التققييم
العنصر

الحد األعلى
للدرجات

 .١األداء الوظيفي /الممجال األول :التتخطيط
صرھا.
شاملة لكافة عناص
صليّة )سنويّة( ش
 .٨يُعد خطة فص

٤

صادر التعلّم،
درس ويح ّدد فيھا )اللنتاجات ،ومص
صفيّة )يوميّة( خااصة بكل س
 .٩يُعد خطة ص
وطرائق التددريس ،واستراتتيجيات التقويم ووأدواته ،وإجرااءات التنفيذ ،والزمن(.

٤

واالرتقاء بھا.
ء
تسھم في تحسين قدررات الطلبة المخختلفة
 .١٠يُص ّمم خط طًا عالجيّة م
١

٤

طً ا إثرائيّ ة تس ھھم ف ي تعزي ز ممك امن الق وة ل دى الطلب ة ف ي المج االت
 .١١يُص ّمم خطط
١
المختلفة.

٤

الدرجة
المستحقة

 .١٢يخطط الستثمار الموارد المتاحة في المواقف التعليميّة.

٤

 .١٣يقوم بإجراء التأمل الذات ّي لفعاليات الموق ف التعليم ّي واص فًا ش عوره بالرض ا ع ن
األداء والتحديات التي واجھته؛ من أجل التحسين.

٤

المجال الثاني :الفاعليّة واألداء
 .٦يُظھر تم ّكنه من المحتوى التعليمي ومواكبة للمستجدات التربويّة والعلميّة.

٤

 .٧يبرز الجوانب التطبيقيّة للمحتوى التعليم ّي ويد ّعمه باألمثلة الدالة والمنتمية.

٤

 .٨يُوظ ف مص ادر ال تعلم وتكنولوجي ا المعلوم ات واالتص االت ) (ICTف ي المواق ف
التعليميّة.

٤

 .٩يستخدم طرائق التدريس المتنوعة والمنسجمة مع نتاجات التعلّم.

٤

 .١٠يَكشف عن قدرات وإبداعات الطلبة وذكاءاتھم المتعددة.

٤

 .١١يًعمل على ربط الخبرات التعليميّة بالحياة العمليّة للطلبة.

٤

 .١٢يُصمم أنشطة تعليميّة تسھم في تنمية مھارات )التفكي ر الناق د واإلب داعي والت أملي،
وحل المشكالت(.

٤

 .١٣يَطرح أسئلة محفّزة ومثيرة.

٤

 .١٤يُشرك الطلبة جميعًا في المواقف التعليميّة ويراعى الفروق الفرديّة بينھم.

٤

 .١٥يُوفر بيئة تعلّم تتوافق مع أنماط المتعلمين.

٤

 .١٦يوازن بين الخطاب العقل ّي والوجدان ّي والمھارى في األنشطة والخبرات التعليميّة.

٤

المجال الثالث :التقويم
 .٦يس تخدم اس تراتيجيات التق ويم الب ديل المتنوّع ة )المعتم د عل ى األداء ،والمالحظ ة،
والقلم والورقة ،والتواصل ،ومراجعة الذات(في قياس جوانب النمو المتنوّع ة ل دى
الطلبة.

٤

 .٧يُص مم أدوات التق ويم الب ديل ) ُس لم التق دير الع دديّ ،واللفظ ّي ،وقائم ة الش طب،
ومس اطر التقي يم ) (Rubricروب رك ،والس جل القصص ّي ،وس جل وص ف س ير
التعلّم( المناسبة لقياس جوانب النمو المتنوّعة لدى الطلبة.

٤

 .٨يت ابع أعم ال الطلب ة الص فيّة والبيتيّ ة )األنش طة ،والكت ب ،وال دفاتر( ويُق دم التغذي ة
الراجعة ،بھدف تحسين عملية تعلّم الطلبة.

٤

 .٩يبني االختبارات الختاميّة وفق جدول المواصفات.

٤

 .١٠يحّلل نتائج عملي ة التق ويم الكميّ ة والنوعيّ ة واإلف ادة منھ ا ف ي تحس ين عملي ة ال تعلّم
والتعليم.

٤

المجال الرابع :اإلدارة الصفية.
 .٩يُظھر قدرة على ضبط الصف وإدارته ويوفر بيئة آمنة تُشجع على اإلبداع.

٤

 .١٠يَستخدم المھارات اللغويّة في التعبير عن أفكاره بوضوح وتسلسل.

٤

 .١١يُوظف لغة الجسد في التعبير عن أفكاره بوضوح.

٤
١٠٠

المجموع العام
مجموع الدرجات والتقدير من ١٠٠

التقدير العام

جيد جداً

ممتاز

جيد

متوسط

ضعيف

ثالثا ً :رأي الرئيس المباشر
مواطن القوة} :إنجازات أو نشاطات قام بھا ولم يرد ذكرھا ضمن العناصر السابقة{

مواطن الضعف } :جوانب سلبية يتصف بھا وتؤثر على عمله دون أن يكون ھناك تكرار للعناصر السابقة{

التوجيھات والتوصيات العامة لتطوير قدراته:

اﻻﺳــﻢ:
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ:
اﻟﺘﺎرﻳﺦ:
رابعـًا :رأي الرئيس األعلى:
اﻟﺘﺎرﻳﺦ:

اﻻﺳــﻢ :اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ :

مالحظات مدير دائرة الموارد البشرية-:
.................................................................................................................
.................................................................................................................
اﻻﺳــﻢ:

اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ :

اﻟﺘﺎرﻳﺦ:

مصادقة األستاذ الدكتور رئيس الجامعة على التقييم:
 في حال حصول الموظف على عالمة  ٩٤فأكثر. -في حال حصول الموظف على عالمة أقل من .٧٠

اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ :

اﻟﺘﺎرﻳﺦ :

اإلرشادات:
ُ .٧ﻳﻌِﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻘ ﻞ اﻟﻤﺨﺼ ﺺ ﻟ ﺬﻟﻚ أﻣ ﺎم آ ﻞ ﻋﻨﺼ ﺮ
ﻣ ﻦ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﺘﻘ ﻮﻳﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟ ُﻤ َﻌ ﺪ ﻋﻨ ﻪ اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ ﻣ ﻊ ﻣﺮاﻋ ﺎة أﻻ ﺗﺰﻳ ﺪ اﻟﻌﻼﻣ ﺔ اﻟﻤﻌﻄ ﺎة ﻋ ﻦ اﻟﺤ ﺪ اﻷﻋﻠ ﻰ
ﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤُﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
 .٨اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﻳﺴﺠﻞ ﺑ ﻪ ﻣﺠﻤ ﻮع ﻋﻼﻣ ﺎت ﻋﻨﺎﺻ ﺮ اﻷداء اﻟ ﻮﻇﻴﻔﻲ واﻟﺼ ﻔﺎت اﻟﺸﺨﺼ ﻴﺔ واﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﺛ ﻢ
ﺗﺠﻤﻊ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت )اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ(.
 .٩ﻓﻲ ﺣﻘﻞ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺤﺪد اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻘﻮة وﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻀﻌﻒ )إن وﺟﺪت(.
 .١٠ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻳﺘﻢ إﻃﻼع اﻟﻤﻌﺪ ﻋﻨﻪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
 .١١ﻳﻼﺣ ﻆ أن ﻋﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﻤﻼﺣﻈ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ )ﻣ ﻮاﻃﻦ اﻟﻘ ﻮة وﻣ ﻮاﻃﻦ اﻟﻀ ﻌﻒ( ه ﻲ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ ﺗﺮﺟﻴﺤﻴ ﺔ ﺗﺆﺧ ﺬ ﺑﻌ ﻴﻦ
اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺎت ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ.
 .١٢إذا آﺎن أﺣﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟ ُﻤﻌَﺪ ﻋﻨ ﻪ اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ ﻓ ﻼ ﻳﺘ ﺮك ﻣﻜ ﺎن اﻟﻌﻨﺎﺻ ﺮ ﺧﺎﻟ ًﻴ ﺎ ،ﺑ ﻞ ﻳﻮﺿ ﻊ ﻟ ﻪ
درﺟﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺎت اﻟﺤﻘﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ذﻟﻚ اﻟﻌﻨﺼﺮ )ﺳﻮاء آﺎن ذﻟ ﻚ
ﻓﻲ اﻷداء اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ أم ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أم ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت(.

مصادر تقويم األداء الوظيفي:
 .٦اﻟﻤﻠﻒ اﻟﺸﺨﺼﻲ.
 .٧ﺳﺠﻞ ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ.
 .٨ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻹﻧﺠﺎز اﻟﺸﻬﺮي.
 .٩ﺳﺠﻞ اﻟﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ )ﻧﻈﺎم اﻟﺒﺼﻤﺔ(.
 .١٠أي ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ دﻗﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ.

