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    معلومات النظـام    

61  / 2002 
 

 السنة / الرقم : 

/نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم  من الدستور)  120( صادر بمقتضى المادة   اسم النظام  : 
2948 رقم الصفحة :  تاريخ اجلريدة/ رقم  :    07-01- 2002/  4553 يةالرمس 

 

به تاريخ العمل :    2002-07-01 لعام / صدر مبوجب قانون رقم :  1952 / 0
 

 

 مواد النظام 

  - 1المادة
 . 2002/  9/  1ويعمل به اعتباراَ من  ) 2002نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم لسنة  ( يسمى هذا النظام  

   - 2المادة
  - :التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك يكون للكلمات والعبارات

  .وزارة التربية والتعليم: الوزارة
  .وزير التربية والتعليم: الوزير 
  .أي ادارة في مركز الوزارة: االدارة

  .م في المحافظة او اللواء او المنطقةأي مديرية في مركز الوزارة او أي مديرية للتربية والتعلي: المديرية
  .مدير المديرية: المدير
  .الموظف الذي يتولى التعليم او أي خدمة تربوية متخصصة في الوزارة: المعلم

  كل مؤسسة تعليمية تشتمل على جزء من مرحلة او مرحلة او اكثر من مراحل التعليم بأنواعه المختلفة ويتعلم فيها: المدرسة
 .الب  تعليماً نظامياً ويقوم بالتعليم فيها معلم او اكثراكثر من عشرة ط

   - 3المادة
  -:يهدف هذا النظام ، بصورة خاصة ، الى تحقيق ما يلي

  تحسين اداء المعلم وتشجيعه على اكتساب معارف ومهارات وخبرات جديدة تؤهله للقيام بواجبه وفقاً الحكام هذا النظام- أ
.  

  .عليم والمعلم في المجتمعتأكيد مكانة مهنة الت-ب
  .تشجيع االقبال على مهنة التعليم وضمان عدم تسرب ذوي الكفاءات منها -ج
  .منح المعلم حوافز مادية تبنى على اساس الكفاءة واالنتاجية- د
 

  رتب المعلمين
  - 4المادة

  -:من هذا النظام) 5(دة تعتمد المعايير المبينة ادناه في تصنيف المعلمين في الرتب المحددة بموجب الما
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  .المؤهالت االكاديمية والتربوية- أ
  .سنوات الخبرة في التعليم او أي خدمة تربوية في الوزارة -ب
  .البرامج التدريبية التربوية-ج
   0الكفاءة في االداء وفي االنتاج المتميز - د

 .اجتياز االختبارات المقررة لهذه الغاية  - هـ

تعديل  
   

  - 5المادة
  -:تصنف رتب المعلمين في مسارين على النحو التالي

  - :المسار االول ويشمل الرتب التي يتولى شاغلوها التعليم وهي - أ
  .رتبة معلم -1
  .رتبة معلم اول -2
  .تبة معلم خبيرر -3
  -:المسار  الثاني ويشمل الرتب التي يقوم شاغلوها بالخدمات التربوية المتخصصة وهي -ب
  .رتبة مساند تربوي -1
  .رتبة اداري تربوي اول -2
 .رتبة اداري تربوي خبير -3

تعديل  
   

  - 6المادة
  من هذا النظام الشروط المبينة ادناه) 5(من المادة ) أ(يجب ان تتوافر فيمن يشغل ايا من الرتب المنصوص عليها في الفقرة 

  - :لكل رتبة مما يلي
  -:رتبة معلم- أ
  .ان يكون حاصال على الدرجة الجامعية االولى -1
امضى خدمة فعلية في التعليم في المؤسسات  التعليمية الحكومية التابعة للوزارة مدة ال تقل عن خمس ان يكون قد  -2

  .سنوات
  .او أي برنامج تدريبي مكافئ تعتمده الوزارة)  ICDL(ان يكون حاصالً على شهادة الرخصة الدولية  لقيادة الحاسوب  -3
  ).جيد ( ن ان ال يقل تقدير ادائه في السنتين االخيرتين ع -4
  -:رتبة معلم اول -ب
  .ان يكون قد امضى خدمة فعلية في التعليم في المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة مدة ال تقل عن عشر سنوات -1
ان يكون حاصال على مؤهل اكاديمي او تربوي ال تقل المدة الالزمة للحصول على أي منهما عن سنة دراسية واحدة بعد  -2

  ة الجامعية الدرج
  0االولى وعلى اجازة دائمة لمهنة التعليم 

  مائة وستين) 160(ان يكون قد اكمل برنامجا تدريبيا تعتمده الوزارة ال يقل عدد الساعات التدريبية المطلوبة له عن  -3
  د اكمال البرنامجساعة تدريبية لها عالقة بمهنة التعليم او في مجال تخصصه او عمله واجتاز بنجاح االختبار المقرر بع

  او ان يكون حاصال على شهادة معتمدة دوليا في استخدام الحاسوب في العملية التربوية او تكنولوجيا المعلومات ال يقل 0
مائة وستين ساعة وتحدد اسس ومتطلبات الحصول على هذه الشهادة ) 160(عدد الساعات التدريبية المطلوبة لها عن 

  بمقتضى تعليمات
  .ير لهذه الغايةيصدرها الوز
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  ).جيد(ان ال يقل تقدير ادائه في الثالث سنوات االخيرة عن  -4
  .ان تتوافر فيه شروط اشغال الرتبة السابقة لهذه الرتبة -5
  -:رتبة معلم خبير -ج
  ة  مدةان يكون قد امضى خدمة فعلية في التعليم او االشراف التربوي في المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزار -1

  .ال تقل عن خمس عشرة سنة
  .حدا ادنى) الماجستير(ان يكون حاصال على الدرجة الجامعيـة الثانية  -2
  ).جيد(ان ال يقل تقدير ادائه في الثالث سنوات االخيرة عن  -3
  ابداعيين مهنيين ان يكون قد الف كتابين على االقل في مجاالت اكاديمية تعليمية او تربوية او اعد بحثين او قام بعملين -4

متخصصين اصيلين او اختراعين على االقل في مجال تخصصه وبما يخدم العملية التربوية شريطة ان يتم اعتماد تلك الكتب 
  والبحوث

  .واالعمال واالختراعات من قبل الوزارة وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية
 .لهذه الرتبة ان تتوافر فيــه شــروط اشغال الرتبة السابقة -5

تعديل  
   

  - 7المادة
  بينة ادناهمن هذا النظام الشروط الم) 5(من المادة ) ب(يجب ان تتوافر فيمن يشغل اياً من الرتب المنصوص عليها في الفقرة 

  - :لكل رتبة مما يلي
  -:رتبة مساند تربوي - أ
  .ان يكون حاصال على دبلوم كلية المجتمع حدا ادنى -1
  .ان يكون قد امضى خدمة فعلية في الوزارة في التعليم او أي خدمة تربوية فيها مدة ال تقل عن خمس سنوات -2
او أي برنامج تدريبي اخر مكافئ تعتمده )  ICDL(وب ان يكون حاصال على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاس -3

  .الوزارة
  ).جيد(ان ال يقل تقدير ادائه في السنتين االخيرتين عن  -4
  -:رتبة اداري تربوي اول -ب
  .ان يكون قد امضى خدمة فعلية في الوزارة في التعليم او أي خدمة تربوية فيها مدة ال تقل عن عشر سنوات -1
على مؤهل اكاديمي او تربوي ال تقل المدة الالزمة للحصول على أي منهما عن سنة دراسية واحدة بعد ان يكون حاصال  -2

  الدرجة الجامعية 
  0االولى

مائة وستين ساعة ) 160(ان يكون قد اكمل برنامجاً تدريبياً تعتمده الوزارة اليقل عدد الساعات المطلوبة  له عن  -3
  تدريبية

  التربوية واجتاز بنجاح االختبار المقرر بعد اكمال البرنامج او ان يكون حاصالً على شهادة لها عالقة باعمال االدارة
  معتمدة دوليا في استخدام الحاسوب في االعمال االدارية او التربوية او تكنولوجيا المعلومات بحيث ال يقل عدد الساعات

متطلبات الحصول على هذه الشهادة بمقتضى تعليمات مائة وستين ساعة وتحدد اسس و) 160(التدريبية المطلوبة لها عن 
  يصدرها

  .الوزير  لهذه الغاية
  ).جيد(ان ال يقل تقدير ادائه في الثالث سنوات االخيرة عن  -4
  .ان تتوافر فيــه شــروط اشغال الرتبة السابقة لهذه الرتبة -5
  -:رتبة اداري تربوي خبير -ج
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  .زارة في التعليم او أي خدمة تربوية فيها مدة ال تقل عن خمس عشرة سنةان يكون قد امضى خدمة فعلية في الو -1
  .حدا ادنى) الماجستير(ان يكون حاصال على الدرجة الجامعية الثانيـة   -2
  ).جيد(ان اليقل تقدير ادائه في الثالث سنوات االخيرة  عن  -3
  او ادارية او اعد بحثين او قام بعملين ابداعيين مهنيينان يكون قد الف كتابين على االقل في مجاالت اكاديمية تربوية  -4

متخصصين اصيلين او اختراعين على االقل في مجال تخصصه وبما يخدم العملية التربوية شريطة ان يتم اعتماد تلك الكتب 
  والبحوث

  .واالعمال واالختراعات من قبل الوزارة وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية
 .فر فيــه شروط اشغال الرتبة السابقة لهذه الرتبةان تتوا -5

تعديل  
   

  - 8المادة
ط الحصول على الدرجة الجامعية الثانية للوزير بناء على تنسيب لجنة الترقية المركزية استثناء أي معلم اول من شر 
  )الماجستير(

من هذا النظام الشغال رتبة معلم خبير على ان تتوافر فيه ) 6(من المادة ) ج(من الفقرة ) 2(المنصوص عليه في البند 
  الشروط

   -:التالية
  .ان يكون قد امضى خدمة فعلية في التعليم في مدارس الوزارة ال تقل عن عشرين سنة- أ

ن يكون قد قدم عشرة بحوث او اعمال ابداعية مهنية متخصصة اصيلة على االقل في مجال تخصصه وبما يخدم العملية ا-ب
  التربوية

  .على ان يتم اعتماد تلك البحوث او االعمال من قبل الوزارة وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية
 .ان تتوافر فيه شروط اشغال الرتب السابقة لهذه الرتبة-ج

تعديل  
   

  - 9المادة
  -:برئاسة المدير وعضوية كل من)  لجنة الترقية الفرعية( تشكل في كل مديرية في الميدان لجنة تسمى  - أ
  .مدير الشؤون التعليمية والفنية-1
  .مدير الشؤون االدارية والمالية -2
  .احد رؤساء االقسام يسميه الوزير بناء على تنسيب المدير-3
  تم تصنيفوالى ان ي 0اربعة من المعلمين الخبراء يعينهم الوزير بناء على تنسيب المدير  لمدة سنتين قابلة للتجديد -4

  .معلمين خبراء في الوزارة يتم اختيار هؤالء االعضاء من الهيئة التدريسية في أي جامعة اردنية
  - :تتولى اللجنة المهام والصالحيات التالية-ب
  .تلقي طلبات المعلمين المتقدمين للترقية الى الرتب المنصوص عليها في هذا النظام-1
  0ومات المتعلقة بالمتقدمين بطلبات الترقيةتزويد لجنة الترقية المركزية بالمعل-2
  التنسيب للجنة الترقية المركزية بشأن طلبات الترقية المقدمة اليها وذلك خالل مدة ال تتجاوز ستة اسابيع من تاريخ-3

 .تقديمها
  - 10المادة

  الحاجة ويكون اجتماعها تجتمع لجنة الترقية الفرعية بدعوة من رئيسها مرة على االقل كل شهر او كلما دعت  - أ
  قانونيا بحضور ما ال يقل عن ستة من اعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية خمسة من 

  .اصوات االعضاء الحاضرين على االقل
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 .يعين المدير امانة سر للجنة في المديرية ويحدد مهامها وواجباتها-ب
  - 11المادة

  .لراغب في  الترقية الى أي رتبة  التقدم بطلب الى لجنة الترقية الفرعية معززا بالوثائق الثبوتية الالزمةعلى المعلم ا - أ
يعبأ االنموذج الخاص بطلب الترقية على نسختين وترفق به الوثائق المطلوبة ويتم ارساله الى لجنة الترقية المركزية  -ب

  على ان تعاد نسخة منه بعد 
المديرية لحفظها في ملف الموظف الشخصي وتحفظ النسخة الثانية في الملف الشخصي للموظف في المصادقة عليه الى 

 0مركز الوزارة 

تعديل  
   

  - 12المادة
  -:برئاسة الوزير وعضوية كل من) لجنة الترقية المركزية ( ة لجنة تسمى تشكل في الوزار - أ

  .االمين العام للشؤون االدارية والمالية-
  .االمين العام للشؤون التعليمية والفنية-
  .اثنين من مديري االدارة في الوزارة يختارهما الوزير-
  ى ان يتم تصنيف معلمين خبراء في الوزارة  يتم اختيار هؤالءوال 0اربعة من المعلمين الخبراء يعينهم الوزير لمدة سنتين -

  .االعضاء من الهيئة التدريسية في أي جامعة اردنية
  - :تتولى  اللجنة المهام والصالحيات التالية-ب
  تعليمدراسة طلبات المعلمين المتقدمين للترقية للرتب الواردة اليها من لجان الترقية الفرعية في مديريات التربية وال-1

  .في الميدان للتحقق من مدى استيفائها للشروط المقررة للترقية
  .تكليف خبراء او مختصين لتقييم وفحص الكتب والبحوث واالعمال االبداعية واالختراعات التي يعدها المعلمون-2
 .اصدار قرارات الترقية للرتب ، وتعتبر هذه القرارات نهائية-3

تعديل  
   

  - 13المادة
  تجتمع لجنة الترقية المركزية بدعوة من رئيسها مرة على االقل كل شهر او كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا - أ

على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية خمسة  من اصوات بحضور ما ال يقل عن ستة من  اعضائها  
  الحاضرين
  .على االقل

 .يعين  الوزير امانة سر  لجنة الترقية المركزية ويحدد مهامها وواجباتها -ب
  14المادة 

  دة ال تتجاوز اربعة اشهر من تاريخعلى لجنة الترقية المركزية البت في الطلبات المرفوعة اليها من أي لجنة فرعية خالل م 
 .ورود الطلب اليها

   - 15المادة
يمنح المعلم اذا كانت رتبته معلماً او مسانداً تربوياً فاعلى والذي يفوز بجائزة الملكة رانيا العبد اهللا للمعلم والمدير المتميز 

  رتبة اعلى من رتبته 
 لوب للرتبة االعلىشريطة ان يكون حاصالً على المؤهل العلمي المط

تعديل  
   

  تقييم االداء
  - 16المادة
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  المعلومات والبيانات المتعلقةتعد الوزارة نماذج خاصة بسجالت اداء المعلمين ويتولى الرئيس المباشر في العمل تدوين  -أ 
  بالمعلم وادائه في السجل بصورة منتظمة وفقا للتعليمات التي يضعها الوزير لهذه الغاية  ويجوز اعداد اكثر من نموذج لسجل

  .االداء حسب طبيعة االعمال والمهام
  ة بالمعلم وادائه التي يجب تدوينهامن هذه المادة والمتعلق) أ(تحدد المعلومات والبيانات  المنصوص عليها في الفقرة  -ب

 .في السجل وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية

تعديل  
   

  - 17المادة
  - :قة والموضوعية المتعلقة بمايلييراعى في عملية تقييم االداء الد 
  .التقيد بسجل اداء المعلم- أ

  .تنوع اساليب التقييم  وادواته-ب
  .شمولية التقييم-ج
  .انتظام  فترات التقييم خالل العام واستمراريتها- د

 .علنية التقييم - هـ
  - 18المادة

  وانتاجهم وسلوكهم وعالقاتهم مع رؤسائهم ومرؤسيهم  يتم تقييم اداء المعلمين وكفاءتهم وقدراتهم وانجازهم لمهامهم  - أ
وزمالئهم واولياء امور الطلبة من المواطنين بموجب تقارير سنوية تعكس ما تضمنته سجالت االداء المختلفة وتحدد فيها 

  التقديرات
  ام نظام الخدمة المدنيةالخاصة لذلك التقييم وفقا الحكام هذا النظام وذلك باالضافة الى تقييم اداء المعلم وفقا الحك

  .النافذ المفعول 
  من هذه المادة على ثالث نسخ وفق النماذج) أ(يتم تنظيم التقارير السنوية لتقييم اداء المعلمين  المذكورة في الفقرة -ب

  - :التي تعدها الوزارة لهذه الغاية على ان يراعى في عملية التقييم مايلي
  .تقييمان يتولى الرئيس المباشر عملية ال-1
  .ان يتولى رئيس الرئيس المباشر مراجعة تقييمه والمصادقة عليه-2
  ان يعتمد مدير التربية والتعليم تقارير العاملين في مديريته باقرارها او تعديلها وفق سجالت االداء باستثناء تقارير-3

  .مديري الشؤون التعليمية والفنية والشؤون االدارية والمالية في مديريته
  عتمد مدير االدارة تقارير العاملين في ادارته باقرارها او تعديلها وفق سجالت االداء باستثناء تقارير المديرينان ي-4

  .في ادارته
  ان يعتمد االمين العام تقارير المديرين في االدارة ومديري الشؤون التعليمية والفنية والشؤون االدارية والمالية في-5

  .قرارها او تعديلها وفق سجالت االداءمديريات التربية والتعليم با
  ان يعتمد الوزير تقارير اداء مديري االدارات ومديري التربية والتعليم والمديرين المرتبطين باالمين العام باقرارها-6

 .او تعديلها وفق سجالت االداء

تعديل  
   

  - 19المادة
  -:من هذا النظام) 18(من المادة ) ب(من الفقرة ) 6(مع مراعاة احكام البند  
  .يشكل الوزير لجانا تختص بالنظر في االعتراضات على التقارير السنوية- أ

 .رين من تاريخ ورودها اليها وتكون قراراتها نهائيةتنظر اللجان في هذه االعتراضات خالل مدة ال تتجاوز الشه-ب
  - 20المادة 
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  تحفظ نسخة من تقارير تقييم اداء المعلمين في مديريات التربية والتعليم في الميدان وترسل النسخة الثانية الى مركز - أ
  .الوزارة ليتم حفظها في ملفات  المعلمين

 0سخة من تقارير تقييم اداء المعلمينتزود الوزراة ديوان الخدمة المدنية بن-ب

تعديل  
   

  21المادة 
  غلون الرتب المبينة ادناه حوافزباالضافة الى أي عالوة مقررة بمقتضى التشريعات النافذة ، يمنح المعلمون الذين يش -أ 

  - :بنسب من الراتب االساسي على النحو التالي
  .لرتبة المعلم %) 10(-1
  .لرتبة المعلم االول%) 25(-2
  .لرتبة المعلم الخبير%) 50(-3
 .من هذه المادة) أ(من الفقرة ) 3(و ) 2(و ) 1(ال يجوز الجمع بين أي من الحوافز المنصوص عليها في البنود -ب

  احكام عامة
   - 22المادة

  تخصص مكافآت العضاء لجان الترقية الفرعية ولجنة الترقية المركزية والخبراء والمختصين بتعليمات يصدرها الوزير لهذه
 .الغاية
  - 23المادة

تطبيق احكام هذا من هذا النظام ، يصدر الوزير التعليمات الالزمة ل) 7(و ) 6(و ) 5(على الرغم مما ورد في المواد  
  النظام على المعلمين

 .العاملين حالياً في الوزارة وممن لهم خدمة سابقة في التعليم خارج الوزارة وممن تم تعيينهم فيها  بعد نفاذ احكامه
  - 24المادة

 .ال يعمل بأي نص ورد في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا النظام 
 

     

 

 
 

  


