تعليمات رتب المعلمين في المدرسة النموذجية
لجامعة اليرموك رقم ) (١لسنة ٢٠١٧
المادة ) :(١تسمى ھذه التعليمات تعليمات رتب المعلمين للمدرس ة النموذجي ة لجامع ة اليرم وك ،ويعم ل بھ ا ابت دا ًء
من .٢٠١٨/١/١٠

المادة ):(٢

يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في ھذه التعليمات المعاني المخصصة أدناه:
الجامعة:

جامعة اليرموك.

الرئيس:

رئيس الجامعة.

الوزارة:

وزارة التربية والتعليم.

المجلس:

مجلس إدارة المدرسة.

اللجنة:

ھي اللجنة المشكلة وفق أحكام ھذه التعليمات للنظر في طلبات الترقية.

المدرسة:

المدرسة النموذجية لجامعة اليرموك.

المدير:

مدير المدرسة.

المعلم:

المعلم المعين في المدرسة ويدرس فيھا ما ال يقل ع ن عش ر حص ص
أسبوعية.

المشرف التربوي :

ھو المختص األكاديمي والفني المكلف باإلشراف على أداء المعل م
من قبل رئيس الجامعة.

السنة الدراسية:

تحدد السنة الدراسية حسب التقويم الذي تقرره وزارة التربية والتعليم.

المنسق:

ھو المعلم المكلف من قبل مدير المدرس ة بأعم ال إداري ة وفني ة تخ ص
المبحث.

المادة ):(٣

تھدف ھذه التعليمات بصورة خاصة إلى تحقيق ما يلي:
أ  -تحس ين أداء المعل م وتش جيعه عل ى اكتس اب مع ارف ومھ ارات وخب رات جدي دة تؤھل ه للقي ام
بواجبه وفقا ً ألحكام ھذه التعليمات.
ب  -تأكيد مكانة التعليم والمعلم في المجتمع.

ج  -تشجيع اإلقبال على مھنة التعليم وضمان عدم تسرب ذوي الكفاءات منھا.

المادة )(٤

تعتمد المعايير المبينة أدناه في تصنيف المعلمين في الرتب المحددة:
أ  -المؤھالت األكاديمية والتربوية.
ب  -سنوات الخبرة في المدرسة النموذجية.
ج  -البرامج التدريبية التربوية.
د  -الكفاءة في األداء وفي اإلنتاج المتميز.
ھـ -الحصول على جوائز محلية أو دولية ،أو اإلشراف عليھما.

المادة )(٥

تصنف رتب المعلمين وفق اآلتي:
-١

رتبة معلم جديد

-٢

رتبة معلم

-٣

رتبة معلم أول

-٤

رتبة معلم خبير

المادة ) (٦يجب أن تتوافر فيمن يشغل أيا ً من الرتب المنصوص عليھا في المادة ) (٥من ھذه التعليمات الشروط المبين ة
أدناه لكل رتبة مما يلي:
)أ( رتبة معلم جديد:
 -١المؤھل العلمي درجة البكالوريوس.

 -٢الشروط التي تشترطھا جامعة اليرموك في التعيين.
)ب( رتبة معلم:
يشترط في المتقدم للمعلم أن يكون قد حقق اآلتي :
 -١خبرة ال تقل عن خمس سنوات.
 -٢المؤھل العلمي درجة البكالوريوس.
 -٣الحصول على عالمة  % ٨٠في نموذج تقييم طلب الترقية إلى رتبة معلم )ملحق رقم ).(١
)ج( رتبة معلم أول:
يشترط في المتقدم للمعلم األول أن يكون قد حقق اآلتي:
 -١خبرة ال تقل عن عشر سنوات.

 -٢المؤھل العلمي درجة البكالوريوس.
 -٣الحصول على عالمة  % ٨٠في نموذج تقييم طلب الترقية إلى رتبة معلم أول )ملحق رقم ).(٢
)د( رتبة معلم خبير
يشترط في المتقدم للمعلم الخبير أن يكون قد حقق اآلتي:
 ٠١خبرة ال تقل عن  ١٧سنة.
 ٠٢المؤھل العلمي درجة البكالوريوس.
 ٠٣الحصول على عالمة  % ٨٠في نموذج تقييم طلب الترقية إلى رتبة معلم خبير )ملحق رقم ).(٣

المادة ) (٧تشكل لجنة في المدرسة النموذجية لغايات النظر في رتب المعلمين من:
أوالً :

رئيس الجامعة أو من ينيبه رئيس الجامعة.

ثانيـا ً:

مدير المدرسة أمينا ً للسر.

ثالثا ً:

مدير دائرة الموارد البشرية

رابعا ً :

مساعد مدير المدرسة للشؤون الفنية.

خامسا ً:

مساعدي مدير المدرسة لشؤون المراحل

سادسا ً:

اثنان من أعضاء فريق اإلشراف يتم اختيارھما من قبل المدير.

المادة )(٨
أ -تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسھا كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعھا قانونيا ً بحضور أغلبية أعضائھا
على أن يكون رئيس اللجنة من بينھم وتتخذ قراراتھا بأغلبية األصوات لألعضاء الحاضرين وفي حال
تساوي األصوات يكون صوت الرئيس ھو المرجح.

ب -يعين المدير أمانة سر للجنة في المدرسة ويحدد مھامھا وواجباتھا.
المادة ) (٩على المعلم الراغب في الترقية إلى أي رتبة التقدم بطلب إلى اللجنة معززا بالوثائق الثبوتية الالزمة.
الم ادة ) (١٠تت ولى اللجن ة النظ ر ف ي طلب ات المعلم ين المتق دمين للترقي ة إل ى الرت ب المنص وص عليھ ا ف ي ھ ذه
التعليمات خالل أربعة أشھر من تاريخ التقدم للترقية.
المادة ) (١١يرقى المعلم بقرار من الرئيس بنا ًء على تنسيب اللجنة.
المادة ) (١٢يجوز للمعلم الذي رفض طلب ترقيته التقدم بطلب ترقية جديد بعد مرور ستة أشھر م ن ت اريخ رف ض
طلب الترقية.

المادة ) (١٣تكون أنصبة المعلمين في الرتب وفق اآلتي:
 -١معلم جديد  ٢٤حصة
 -٢معلم  ٢١حصة.
 -٣معلم أول  ١٨حصة.
 -٤معلم خبير  ١٥حصة.

المادة) (١٤الرئيس والمدير مسؤوالن عن تنفيذ أحكام ھذه التعليمات.

ملحق )(١
نموذج تقييم طلب الترقية إلى رتبة معلم.

اﻟﺮﻗﻢ

اﻟﻌﻧﺻر
٠١

اﻟﻮزن اﻟﻌﻼﻣﺔ
ﺗﻘدﻳم ﻣﻠف اﻟﻣﻌﻠم ﻵﺧر ﺳﻧﺔ واﻟذي ﻳﺣوي:

أ  -دفتر التحضير.

٣٥

ب  -سجل العالمات.
ج  -أوراق العمل.
د  -نماذج االختبارات مع جدول المواصفات والمقاييس.
ھـ  -الخطط السنوية.
و  -خطة األنشطة.
ز -خطة عالجية.

٠٢

نماذج من وسائل تعليمية ذات صلة بالتخصص وتم استخدامھا داخل الغرف
الصفية.

٥

٠٣

المبادرات التي تم تقديمھا للمدرسة أو أية أنشطة ذات عالقة بوظيفته.

٥

٠٤

المسابقات التي شارك بھا أو أشرف عليھا والتي تعقدھا وزارة التربية
والتعليم أو المدرسة أو أية جھات أخرى رأت المدرسة المشاركة فيھا.

١٠

٠٥

البرامج أو الدورات التدريبي ة الت ي ش ارك بھ ا ف ي المدرس ة أو وزارة التربي ة
والتعليم أو أي جھات أخرى ذات صلة على أن ال يقل ع دد الس اعات فيھ ا ع ن
 ١٠٠ساعة تدريبية.

١٠

٠٦

الرخصة الدولية في استخدام الحاسوب  ICDLأو ما يعادلھا.

٥

٠٧

نماذج من سجالت اإلشراف.

٥

٠٨

حضور حصص صفية لدى المعلم الخبير على أن ال يق ل ع ن ) (٣٠حص ة ف ي
العام.

١٠

٠٩

تقديره في تقويم األداء الس نوي آلخ ر ث الث س نوات ش رط أن ال يق ل ع ن جي د
جداً.

١٠

١٠

شھادات التقدير وكتب الشكر.

المجموع النھائي

٥
%١٠٠

* يجب إعطاء كل عنصر من العناصر العالمة المستحقة وفي حال عدم انطباق  ٣عناصر من العناصر السابقة يلغى طلب الترقية.

ملحق رقم )(٢
نموذج تقييم طلب الترقية إلى رتبة معلم أول.

اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻌﻧﺻر

اﻟﻮزن اﻟﻌﻼﻣﺔ

 ٠١ﺗﻘدﻳم ﻣﻠف اﻟﻣﻌﻠم ﻵﺧر ﺳﻧﺔ واﻟذي ﻳﺣوي:

٢٥

أ – دﻓﺗر اﻟﺗﺣﺿﻳر.
ب  -ﺳﺟﻝ اﻟﻌﻼﻣﺎت.
ج – أوراق اﻟﻌﻣﻝ.
د  -ﻧﻣﺎذج اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻣﻊ ﺟدوﻝ اﻟﻣواﺻﻔﺎت واﻟﻣﻘﺎﻳﻳس.
ﻫـ  -اﻟﺧطط اﻟﺳﻧوﻳﺔ.
و  -ﺧطﺔ اﻷﻧﺷطﺔ.
ز-ﺧطﺔ ﻋﻼﺟﻳﺔ.
٠٢
٠٣

ﻧﻣـــﺎذج ﻣـــن وﺳـــﺎﺋﻝ ﺗﻌﻠﻳﻣﻳـــﺔ ذات ﺻـــﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﺧﺻـــص وﺗـــم اﺳـــﺗﺧداﻣﻬﺎ داﺧـــﻝ اﻟﻐـــرف
اﻟﺻﻔﻳﺔ.
اﻟﻣﺑﺎدرات اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ أو أﻳﺔ أﻧﺷطﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑوظﻳﻔﺗﻪ.

٥
٥

٠٤

اﻟﻣﺳــﺎﺑﻘﺎت اﻟﺗــﻲ ﺷــﺎرك ﺑﻬــﺎ أو أﺷــرف ﻋﻠﻳﻬــﺎ واﻟﺗــﻲ ﺗﻌﻘــدﻫﺎ وزارة اﻟﺗرﺑﻳــﺔ واﻟﺗﻌﻠــﻳم أو
اﻟﻣدرﺳﺔ أو أﻳﺔ ﺟﻬﺎت أﺧرى رأت اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻳﻬﺎ.

١٠

٠٥

اﻟﺑراﻣﺞ أو اﻟدورات اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﺎرك ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ أو وزارة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم أو
أي ﺟﻬــﺎت أﺧــرى ذات ﺻــﻠﺔ ﻋﻠــﻰ أن ﻻ ﻳﻘــﻝ ﻋــدد اﻟﺳــﺎﻋﺎت ﻓﻳﻬــﺎ ﻋــن  ١٠٠ﺳــﺎﻋﺔ
ﺗدرﻳﺑﻳﺔ.

١٠

٠٦

اﻟرﺧﺻﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳوب  ICDLأو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ.

٥

٠٧

ﻧﻣﺎذج ﻣن ﺳﺟﻼت اﻹﺷراف.

٥

٠٨

ﻧﻣﺎذج ﻣن ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻣﺣﺗوى اﻟذي ﺗم ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﺣث اﻟﺗﻲ ﻳدرﺳﻬﺎ.

٥

٠٩

ﺗﻘدﻳرﻩ ﻓﻲ ﺗﻘوﻳم اﻷداء اﻟﺳﻧوي ﻵﺧر ﺛﻼث ﺳﻧوات ﺷرط أن ﻻ ﻳﻘﻝ ﻋن ﻣﻣﺗﺎز.

١٠

اﻟﻣﻧﻬﺟﻳــﺎت اﻟﺣدﻳﺛــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻧﻔﻳــذ اﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﺗــدرﻳس ﻓــﻲ ﻣواﻗــف ﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ﻣﺣورﻫــﺎ
اﻟطﻠﺑﺔ.

١١
١٢
اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﺋزة اﻟﻣﻌﻠم اﻟﻣﺗﻣﻳز اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻘدﻫﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ.
ﺷﻬﺎدات اﻟﺗﻘدﻳر وﻛﺗب اﻟﺷﻛر.

١٠
٥
١٠
٥
%١٠٠

يجب إعطاء كل عنصر من العناصر العالمة المستحقة وفي حال عدم انطباق  ٣عناصر من العناصر السابقة يلغى طلب
الترقية

نموذج ملحق رقم )(٣
نموذج تقييم طلب الترقية إلى رتبة معلم خبير.

اﻟﺮﻗﻢ

اﻟﻌﻧﺻر

اﻟﻮزن

 .١اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟدرﺟﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ )اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﻳر(.
 .٢ﺗﻘدﻳم ﻣﻠف اﻟﻣﻌﻠم ﻵﺧر ﺳﻧﻪ واﻟذي ﻳﺣوي:
أ-

دﻓﺗر اﻟﺗﺣﺿﻳر.

اﻟﻌﻼﻣﺔ

٥
١٥

ب  -ﺳﺟﻝ اﻟﻌﻼﻣﺎت.
ج  -أوراق اﻟﻌﻣﻝ.
د-

ﻧﻣﺎذج اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻣﻊ ﺟدوﻝ اﻟﻣواﺻﻔﺎت واﻟﻣﻘﺎﻳﻳس.

ﻫـ  -اﻟﺧطط اﻟﺳﻧوﻳﺔ.
و-

ﺧطﺔ اﻷﻧﺷطﺔ.

 .٣ﻧﻣﺎذج ﻣن وﺳﺎﺋﻝ ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﺧﺻص وﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ داﺧﻝ اﻟﻐرف اﻟﺻﻔﻳﺔ.

٥

 .٤اﻟﻣﺑﺎدرات اﻟﺗﻲ ﺗم اﻧﺟﺎزﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ أو أﻳﺔ أﻧﺷطﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑوظﻳﻔﺗﻪ.

٥

 .٥اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺷﺎرك ﺑﻬﺎ أو أﺷرف ﻋﻠﻳﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻘدﻫﺎ وزارة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم أو اﻟﻣدرﺳـﺔ
أو أﻳﺔ ﺟﻬﺎت أﺧرى رأت اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻳﻬﺎ.

١٠

-٧

اﻟﺑراﻣﺞ أو اﻟدورات اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﺎرك ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ أو وزارة اﻟﺗرﺑﻳـﺔ واﻟﺗﻌﻠـﻳم أو
أي ﺟﻬــﺎت أﺧــرى ذات ﺻــﻠﺔ ﻋﻠــﻰ أن ﻻ ﻳﻘــﻝ ﻋــدد اﻟﺳــﺎﻋﺎت ﻓﻳﻬــﺎ ﻋــن  ١٥٠ﺳــﺎﻋﺔ
ﺗدرﻳﺑﻳﺔ.

٥

-٨

اﻟرﺧﺻﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳوب  ICDLأو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ.

٥

-٩

ﻧﻣﺎذج ﻣن ﺳﺟﻼت اﻹﺷراف.

٥

-١٠

اﻟﺧطط اﻟﻌﻼﺟﻳﺔ واﻹﺛراﺋﻳﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ واﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻬﺎ ﻹدارة اﻟﻣدرﺳـﺔ ﻓـﻲ ﺿـوء ﺗﺣﻠﻳـﻝ ﻧﺗـﺎﺋﺞ
اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻟﻠﻣﺑﺣث.

٥

-١١

ﺗﻘدﻳرﻩ ﻓﻲ ﺗﻘوﻳم اﻷداء اﻟﺳﻧوي ﻵﺧر أرﺑﻊ ﺳﻧوات ﺷرط أن ﻻ ﻳﻘﻝ ﻋن ﻣﻣﺗﺎز.

١٠

-١٢

ﻧﻣﺎذج ﻣن ﺗدرﻳب اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن اﻟﺟدد وﻓق ﺗﻘﺎرﻳر ﻣﺳﺎﻋد اﻟﻣدﻳر ﻟﺷؤون اﻟﻣراﺣﻝ.

٥

-١٣

اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣراﻛز ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﺋزة اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻧﻣوذﺟﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠم اﻟﻣﺗﻣﻳز.

٥

-١٤

اﻟﺑﺣث اﻹﺟراﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺗﺧﺻﺻﻪ ﺷرط أن ﺗﻛون ﻗد ﻗﺑﻠﺗﻪ اﻟﻣدرﺳﺔ.

-١٥

ﻧﻣﺎذج ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻼﻣﻧﻬﺟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﺎرك ﻓﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ.

٥

-١٦

ﺷﻬﺎدات اﻟﺗﻘدﻳر وﻛﺗب اﻟﺷﻛر.

٥

اﻟﻣﺟﻣوع

١٠

%١٠٠

* يجب إعطاء كل عنصر من العناصر العالمة المستحقة وفي حال عدم انطباق  ٣عناصر من العناصر السابقة يلغى طلب الترقية

