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  آليات تعيين المعلمين في وزارة التربية والتعليم العالي ومقترحات تطويرها

  
 **  د. وليد عبد الرحمن مزهر

  الملخص
وأهم  ،تناول هذا البحث عمليات اختيار وتعيين المعلمين في وزارة التربية والتعليم العالي     

يام بدورهم التربوي والعلمي المعايير الشخصية والمهنية التي يجب أن تتوافر في المعلمين للق
أن وزارة التربية والتعليم العالي تتبع الشروط العامة والمنصوص  إلى المطلوب، وقد توصل البحث

باإلضافة إلى شروط أخرى تنفرد بها الوزارة  ،)1998لسنة  4( لخدمة المدنية رقمعليها في قانون ا
رة تتبع أسلوب االختيار على أساس الجدارة ، وٕان الوزالخصوصية الوظيفة في تعيين المعلمين نظراً 

والصالحية من خالل المسابقة في تعيين الموظفين الختيار أفضل الكوادر، واعتبرنا أن هذه 
ضافية يجب األخذ بها عند التعيين متمثلة في عدة إالمعايير ليست كافية وأوصينا بعدة معايير 

  .توصيات
  

Abstract  
Mechanism for Appointing the Teachers in the Ministry of Education 

and Higher Education and Suggestions for its Development 
 

    This research tackles the processes of selecting and appointing teachers in 
the Ministry of Education and Higher Education and the most important 
personal and professional standards that must be available in teachers to 
carry out their educational and scientific role.We have reached through this 
research that the Ministry of Education and Higher Education follows the 
general terms and conditions set forth in the Civil Service Law, Act No 4 of 
1998 in addition to other requirements related to the ministry in appointing 
teachers, according to the specificity of the job. The ministry choices are 
based on qualifications and validity to assign employees that would create 
the best of staffs. However, we take into our consideration that these 
standards are not enough so that we recommended further ones. 

                                                            

  فلسطين. –غزة –يالمستشار القانون لوزارة التربية والتعليم العال *
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  مقدمة:
ت ارتبط مفهوم الوظيفة العامة بمفهوم الدولة الحديثة، الناتج عن زيادة واجباتها، وتنوع الخدما     

فالدولة تمارس نشاطها الضبطي أو المرفقي بواسطة موظفيها أو التي تقدمها ألفراد المجتمع، "
"ألن الشخص ) 1(عامة"لتحقيق أهدافها ال ؛الدولةعمالها المدنيين، ومن ثم يكون الموظفون أداة 

المعنوي بطبيعته ال يمكن أن يؤدي رسالته إال عن طريق شخص آدمي، يكون المعّبر عن إرادته، 
وهذا الشخص اآلدمي هو الموظف العام، واإلدارة في جميع األحوال، ال تساوي إال ما يساويه 

لدور الذي يقوم به . فقد أدركت الدول أهمية ا)2(الموظف العام الذي يمثلها ويتصرف باسمها"
الموظف العام في تسيير المرافق العامة، حيث يتوقف نجاح اإلدارة في تحقيق األهداف المرسومة 

كفؤة، منتجة  ها لعناصرلها إلى حد بعيد، على مدى العناية التي تحيط بها موظفيها، ومدى احتضان
إنجاز العمل بأسرع وقت  تؤثر المصلحة العامة على كل ما عداها، وتضع نصب أعينهاو وخالقة، 
فالوظيفة العامة خدمة وطنية، تناط بأهلها مجموعة ) 3(.ةبأقل تكلفة ممكنة وبأفضل نوعيممكن، و 

امتيازات، تؤذي بل ما تكفل له الوظيفة من حقوق و عناصر من الواجبات يتحملها الموظف، مقا
  )     4( المدنية أحيانًا،نائية و بل الجإثارة مسئوليته التأديبية  ىمخالفة الموظف لهذه الواجبات إل

وتعد مهنة التعليم من أقدس المهن وأشرفها فهي أم المهن، وقد حض اإلسالم عليها من خالل      
وال تكاد تخلو مهنة وٕاال  ".خيركم من تعلم القرآن وعلمهبقوله " - صلى اهللا عليه وسلم- تأكيد الرسول 

ألساس في المسيرة التعليمية والتربوية نظرًا لما يقوم به وتتطلب من ُيعلم فيها، ويعتبر المعلم حجر ا
من دور فّعال في إعداد األجيال والكوادر البشرية التي هي عماد الدولة، ومنذ القدم وعلى مر 

وتعلق عليه نه أكثر عضو يؤثر في المجتمع والسيما أ ،والنظرة للمعلم نظرة تقدير وتبجيل ،العصور
  واالرتقاء العلمي واإلبداع الفكري واإلسهام الحضاري. اآلمال في التقدم المعرفي

كما تتطلب عمليات اختيار وتعيين المعلمين توافر العديد من المعايير الشخصية والمهنية      
  التربوي والعلمي المطلوب.جل القيام بدورهم والثقافية واالجتماعية لدى المعلمين من أ

                                                            
  .634، ص 1966، 8د. سليمان الطماوي، مبادئ القانون اإلداري، دار الفكر العربي، ط  -1
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ن الراقية نحو إيجاد ضوابط للتعيين تضمن ترشيح الكفاءة لذلك سار المشّرع في معظم البلدا     
لضمان التميز  ؛وتفضيل األصلح، فأوجد للتعيين شروطًا عامة فضًال عن توافر شروط خاصة

والنهوض بالمسيرة التعليمية، ولقد سار المشّرع  الفلسطيني على هذا النهج، فشروط وضوابط التعيين 
رقي أو المركز االجتماعي للمرشح، فالجميع متساوون أمام لم تقم على أساس تمييز ديني أو ع

القانون، لذلك ال يوجد فرق بين مواطني الدولة الواحدة لتولي وظيفة التعليم حسب الدين أو العرق، 
  وٕانما أوجد القانون شروطًا عامة للتعيين في الوظائف، وأوجد أساليب وطرائق الختيار الموظفين.

  منهجية البحث:
تتبع في هذه الدراسة أسلوب المنهج الوصفي التحليلي، على أساس قراءة نصوص قانون وسن     

وبيان أحكامه وأسسه، مسترشدين في القوانين  )1998لسنة  4( الخدمة المدنية الفلسطيني رقم
   .الوظيفية األخرى المقارنة، والمبادئ القانونية واآلراء الفقهية، واألحكام القضائية

  أهمية البحث:
  حقيق مبدأ المساواة في التعيين.ت -
  اختيار أفضل المعلمين طبًقا للقانون. -

  مشكلة البحث:
  :تكمن مشكلة البحث في اإلجابة عن التساؤل الرئيس التالي

اآلليات والشروط المتبعة في تعيين المعلمين بوزارة التربية والتعليم العالي هي األفضل  دهل تع    
  الختيارهم.

 شكلة التساؤالت التالية:ويتفرع عن هذه الم
  هل الشروط المتبعة حاليًا في توظيف المعلمين تتفق وقانون الخدمة المدنية؟ .1
 وجد آليات خاصة متبعة لتعيين المعلمين بوزارة التربية والتعليم العالي؟تهل  .2
  ما الطرائق المقترحة لتحسين طرائق تعيين المعلمين في وزارة التربية والتعليم العالي؟ .3
  ابة عن تلك التساؤالت سنقوم بتقسيم البحث إلى ثالثة مباحث كالتالي:ولإلج 
  مقدمة: 

  الشروط العامة لتعيين المعلمين طبقًا لقانون الخدمة المدنية الفلسطيني. المبحث األول:
  : طرائق وأساليب تعيين المعلمين في وزارة التربية والتعليم العالي.المبحث الثاني
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 قترحة لتحسين طرائق التعيين في وزارة التربية والتعليم العالي.طرائق م المبحث الثالث:
  .النتائج والتوصيات
  :المبحث األول

  :الشروط العامة لتعيين المعلمين طبقًا لقانون الخدمة المدنية الفلسطيني
ن ُيعد مرفق التعليم من المرافق العامة األساسية في الدولة، ويتمتع بالشخصية القانونية شأنه شأ     

سائر المرافق العامة األخرى، وعلى الرغم من تمتع المرافق العامة بالشخصية القانونية إال أنها ال 
. )الموظفين العموميين(إال من خالل األشخاص الطبيعيين تستطيع القيام بوظائفها األساسية 

  .يعملون في خدمة الدولةالعامة و  فالموظفون العموميون هم عمال اإلدارة
حيث ال قيمة لها دون  ،ة كونه المعّبر عن إرادة اإلدارةع الموظف العام بأهمية خاصويتمت     

وجود الموظفين الذين من خالل ما لديهم من صالحيات يستطيعون تحقيق مصالح األفراد في 
  المجتمع، وتسيير المرافق العامة بانتظام واطراد لتحقيق الغايات المختلفة.

ألحكام القانون هو موظف عام مكّلف بأداء خدمة عامة في مرفق التعليم ولما كان المعلم طبقًا     
المعّدل والئحته التنفيذية  1998) لسنة 4( ون الخدمة المدنية الفلسطيني رقموتسري عليه أحكام قان

لذا من خالل هذا المبحث قمت  ؛ويخضع لذات األحكام والضوابط والشروط التي نص القانون عليها
لموظف العام والعناصر التي يجب توافرها، كي يكتسب الشخص الطبيعي صفة ببيان تعريف ا

في اصر الموظف العام الرئيسية عليه المعلم ونبين تطابق عن فيعر بتالموظف العام، ومن ثم سنقوم 
المطلب األول، ومن خالل المطلب الثاني سوف نقوم ببيان اجتياز الموظف االمتحان المقرر 

   للوظيفة.
  :ولالمطلب األ 

  المعلم موظفًا عاماً  عدتعريف الموظف العام والعناصر الالزم توافرها كي ي
  تعريف الموظف العام: - الفرع األول

من األهمية بمكان أن نقوم بتعريف الموظف العام ألن ما يسري عليه من أحكام تسري على     
  المعلم باعتباره موظفًا عامًا.

  وعناصره من الناحية القانونية نظرًا لما يمثله ؛الموظف العام وتكمن أهمية تحديد وبيان تعريف     



 
 
 
 
 
 

     ...آليات تعيين المعلمين في وزارة
  

  

146 
 

 مصطلح الموظف العام من مدلوالت، وما يترتب على أفعال الموظف العام من مسؤولية على 
  .باعتبارها جهة متبوعة الدولة
، والشروط ميعها تدور حول العناصر األساسيةجو  ،لفقه عدة تعريفات للموظف العاملقد وضع ا     

  .موظف العامالالزمة الكتساب الشخص صفة ال
وظف العام أو المستخدم بصفة فيعرف الم ،ومن هؤالء الفقهاء العميد الدكتور/ سليمان الطماوي     
"بأنه الشخص الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام، تديره الدولة أو أحد أشخاص  عامة

  .)5("اإلقليمية أو المؤسسات العامةالقانون العام أو الدولة أو أحد األشخاص 
"كل شخص يعهد إليه بعمل دائم في مرفق عام تديره الدولة  :كما عّرفه الدكتور شاب توما بأنه    

  .)6(أو أحد األشخاص القانون العام"
الموظف العام  في  1998لسنة  )4ل رقم (وعّرف قانون الخدمة المدنية الفلسطيني المعدّ      

 الموظف أو" :) بأنهتعاريف( انمن الفصل األول من الباب األول منه تحت عنو  المادة األولى
الموظفة وهو الشخص المعّين بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في تشكيالت الوظائف 

  ".كان طبيعة تلك الوظيفة أو مسماها وازنة إحدى الدوائر الحكومية أيًّ المدنية على م
كل شخص يتولى التعليم أو يقوم بخدمة تربوية متخصصة ": لم بأنهوعلى ذلك يمكن تعريف المع

  .)7("في أي مؤسسة تعليمية حكومية تكون تابعة لوزارة التربية والتعليم
  : العناصر التي تقوم عليها فكرة الموظف العام.الفرع الثاني

عناصر رئيسة من خالل التعريف السابق نستخلص أنَّ فكرة الموظف العام تقوم على ثالثة      
  تتمثل فيما يلي: 

 :الخدمة الدائمة -1
بمعنى أن ينقطع الموظف لخدمة الدولة، فال تكون استعانتها به عارضة، وبالتالي يكون     

هو بوصف  ،الموظف الدائم هو الذي ينقطع لخدمة الدولة بتعيينه في وظيفة، والمناط بالدائمية
  دوام ىبل تنصرف إل م ال تتوقف فقط على دوام الموظف،الوظيفة الواردة في الميزانية، وفكرة الدوا

                                                            
 .460د. سليمان الطماوي . مرجع سابق، ص  -  5
 . 59)، ص1971 –1970( طبعة ،د. شاب توما منصور، القانون اإلداري، دراسة مقارنة، الجزء األول، بغداد -  6
  تعريف المعلم في مشروع قانون التربية والتعليم العام. -  7
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  )8(.وهو الذي ينقطع لخدمة الدولة التي تعينه في وظيفة دائمة ،الوظيفة التي يشغلها الموظف الدائم 
 الخدمة في مرفق عام: -2

، وال فرق أن تقوم الدولة بإدارة هذا المرفق ط األساسي في تعريف الموظف العامهذا الشر  ديع     
في  عامالً اشرة أو أن تعهد بإدارته إلى أحد أشخاص القانون العام، بمعنى أن يكون الموظف مب

  مرفق عام يدار بأسلوب االستغالل المباشر حتى يكتسب هذه الصفة. 
العاملون بمرفق يدار بأسلوب االمتياز مثل شركة الكهرباء أو االقتصاد المختلط  موظفين د وال يع   

  )9(وٕانما تنطبق عليهم أحكام القانون الخاص. ،لقانون الخدمة المدنية عموميين وال يخضعون
 التعيين من السلطة المختصة: -3

 ،لمبدأ الشرعية وبقرار من السلطة التي تملك حق تعيينه قانونياً  يجب أن يعين الموظف طبقاً     
وظف العام في وتعديله حيث عرف الم )1998لسنة  4(وهذا ما أكد عليه قانون الخدمة المدنية رقم 

"الموظف أو  :) بأنه(تعاريف من الباب األول منه تحت عنوان المادة األولى من الفصل األول
الموظفة وهو الشخص المعين بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في تشكيالت الوظائف 

  )10(كان طبيعة تلك الوظيفة أو مسماها. المدنية على موازنة إحدى الدوائر الحكومية أيًّ 
وهذا يعني أن صفة الموظف العمومي تنتفي عن الشخص الذي يقوم بمهام واختصاصات     

حيث إنه في هذه الحالة  ،الوظيفة دون أن يكون قد صدر له قرار تعيين من السلطة المختصة قانوناً 
  موظفًا فعليًا.  ديع

  تعريف الموظف الفعلي: 
 ،اص وتقوم بتعيينه، ويمارس مهامه وصالحياتهيقع اختيار اإلدارة على أحد األشخ قد أحياناً     

ولكن دون أن تتبع اإلجراءات القانونية الالزمة لصحة صدور قرار التعيين، فيكون ذلك القرار باطًال، 
  األعمال التي قام بها الموظفون باطلة لبطالن قرار التعيين؟ دولكن هل تع

 ومصر إلى ني النية أوجب القضاء في كل من فرنسااحترامًا لمبدأ حماية األفراد المتعاملين معه حس
  تصحيح عمل هؤالء الموظفين استثناء لفكرة الظاهر، ألنه ال يمكن للجمهور أن يطلب من الموظف

                                                            
 406د. سليمان الطماوي، مرجع سابق، ص -8
 261، ص2004سامي جمال الدين، أصول القانون اإلداري، الناشر منشأة المعارف باإلسكندرية، طبعة  د. -9

 .2010طبعة  224اط اإلدارة ووسائلها ص د عدنان عمرو، مبادئ القانون اإلداري، نش -10
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  )11(قرار التعيين عند أي معاملة معه. 
من خالل ما تم استعراضه من عناصر فإنه كي ينصرف وصف الموظف العمومي على       

تولى وظيفة التعليم بصفة دائمة في مرفق التعليم وأن يصدر قرار بتعيينه من ديوان المعلم يجب أن ي
  الموظفين.

  :المطلب الثاني
   :لقانون الخدمة المدنية الفلسطيني الشروط  العامة لتعيين المعلمين طبقاً 

في الدول على وضعها لشغل الوظائف العامة  تتنوع الشروط العامة التي يحرص المشرع      
ومنها وظيفة المعلم حيث إنه يجب على المشرع أن يضع من الشروط والضوابط ما  ،لمختلفةا

 يضمن تزويد المرافق العامة والمؤسسات والهيئات الحكومية بأفضل العناصر وأكثرها كفاءة تحقيقاً 
  .للصالح العام ومنها مرفق التعليم

ة مبدأ الجدارة والصالحية لشغل الوظيفة ولعل من أهم المبادئ التي من شأنها ضمان هذه الغاي     
سواء عند الترشح للتعيين أم بعد ذلك الستمرار الموظف، وهذا المبدأ يتفرع عنه مبدآن آخران هما 

ومقتضى مبدأ  ،مبدأ الحياد السياسي ومبدأ المساواة بين المواطنين المتقدمين لشغل الوظيفة العامة
، وهو أمر تستلزمه ه وليس إلرضاء الحزب الحاكم مثالً الحياد السياسي التفاني في العمل لذات

  )12(.المصلحة العامة والخاصة بشأن الوظائف التنفيذية التي ال شأن لها بالمسائل السياسية
أما مبدأ المساواة فإنه يعني ضرورة عدم التمييز بين المواطنين من حيث التعيين في مختلف      

 موضوعية، تستند إلى مبدأ الجدارة، والكفاية أو الصالحية بعيداً لمعايير  الوظائف العامة إال وفقاً 
عن أية اعتبارات شخصية، فقد كانت الوظيفة العامة في الماضي مقصورة على فئة معينة من 
المواطنين، يقوم بتحديدها الملك أو الحاكم بدون أية معايير أو ضوابط، ولكن مع انتشار الديمقراطية 

مما جعل  ،ئ سيادة القانون في أغلب الدول َكُثَر المؤهلون لتولي الوظائفوالتعليم وترسيخ مباد
الوظيفة العامة حقًا لكل مواطني الدولة على قدم وساق، وهذا ما نصت عليه أغلب دساتير العالم، 

 لمطلوبة في التعيين وفقاً لمن تتوافر فيه المعايير ا دستورياً  أي أنه أصبح تولي الوظيفة العامة حقاً 
  .قانونلل

                                                            
  .38م، ص2002في القانون الفلسطيني، رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة  وليد مزهر، الوظيفة العامة د. -11
  .وما بعدها .264ص  ،ين مرجع سابقسامي جمال الد -  12
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كما أن مبدأ المساواة بين المواطنين من المبادئ األساسية التي يقوم عليها الدين اإلسالمي      
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وبث منها رجاًال كثيرًا ﴿ ويؤكد ذلك قوله تعالى

  )13(﴾ونساءً 
والتي تنص:  ،وتعديالته 2003ني لسنة من القانون األساسي الفلسطي )1( ت المادةوكذلك نصّ      

الفلسطينيون لدى القانون سواء ال تفرق بينهم في الحقوق والواجبات بسبب العرق أو اللغة أو "
  " الجنس أو اإلعاقة

نستخلص مما سبق أن المساواة أمام الوظائف العامة تكون فيمن تتوافر فيهم الشروط القانونية      
 )14(وتعديالته، م)1998لسنة  4( ليه قانون الخدمة المدنية رقموذلك ما نص ع، والموضوعية

  منه.  )24(تم النص عليها في صلب المادة  ،طلبها قانون الخدمة المدنية الفلسطينييوالشروط التي 
  وهذه الشروط تتمثل فيما يلي:

  شرط الجنسيــة: - الفرع األول
يتمتع الموظف بجنسية الدولة التي ينتمي  تشترط أغلب التشريعات الخاصة بالوظيفة العامة بأن    

على سالمة الدولة وأمنها، ألن الموظف هو  وذلك حفاظاً  ،لها وهو شرط عام تتطلبه كافة التشريعات
  أداة الدولة ووسيلتها للحكم.

) الفقرة 24المادة ( )1998لسنة  4الخدمة المدنية رقم (والمشّرع الفلسطيني نّص في قانون      
  ."فيمن يعين في الوظيفة أن يكون فلسطينيًا أو عربياً  "يشترط) 1(
حيث ساوى المشرع الفلسطيني بين الفلسطينيين والعرب من هذه الناحية، وقد تميز بخاصية      

المساواة بين العرب والفلسطينيين عن باقي التشريعات العربية، حيث إن أغلب التشريعات تتطلب 
  )15(ا باستثناء بعض الوظائف التخصصية ذات الطابع المهني.جنسية مواطنيها فقط لتولي وظائفه

مما سبق فإننا نرى بأن شرط الجنسية هو شرط مهم للموظف العام على وجه العموم وعلى وجه     
 وهو ،حيث يجب أن يتوافر هذا الشرط في المعلم الفلسطيني كونه هو مربي األجيال ،الخصوص

                                                            
 ).1( آية رقم .سورة النساء - 13
"ال يعين في إحدى وظائف الخدمة إال من م) وتعديالته، على أنه: 1998لسنة  4( قانون الخدمة المدنية رقم ) من14نصت المادة ( - 14

  توافرت فيه شروط شغل الوظيفة  ويحظر الجمع بين وظيفتين".
لموظفين عرب  مثال ما هو قائم في دول الخليج العربي حيث تسند الوظائف التخصصية في مجال التعليم والصحة والمهن األخرى -  15

  .وغير عرب بعقود عمل تنظمها لوائح خاصة
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وهو الخبير بطبيعة المجتمع الفلسطيني  ،وفكريًا وتاريخياً  الذي يقوم بتوجيه وتغذية األجيال ثقافياً 
  وعاداته وتقاليده.

ولكن ذلك ال يمنع عند الحاجة من أن نستعين بالخبرات العربية في مجال التعليم من الدول     
بما يتفق مع نصوص القانون وبعقود  ،المجاورة التي تشترك معنا في الدين واللغة واألصل المشترك

  .مؤقتة
  شرط الســن: - الفرع الثاني

 يشترط المشرع الفلسطيني في قانون الخدمة المدنية أن يكون المتقدم للوظيفة العامة قد بلغ سناً      
 عدَّ قد ول) 16(،ة والقيام بأعبائها ومسئولياتهامعينة من النضج الذهني يؤهله لتولي الوظيفة العام

هذا السن بلوغ  داألدنى لتولي الوظيفة العامة، ويع عامًا هو الحد )18( المشرع الفلسطيني أن سن
ألن بعض الوظائف التي من القانون المدني الفلسطيني،  )2( فقرة )54( طبقًا لنص المادةالرشد 
ذلك بالنسبة للوظائف التي تتطلب و  ،في الموظف أن يتجاوز عمره سن الثامنة عشرة المشرعيطلبها 

  سن معينة نظرًا ألهميتها وخطورتها مثل موظفي سلك القضاء.واجباتها وتكاليفها وصول الموظف ل
  ية إثبات السن بالطرائق التالية:ولقد وضح المشرع كيف

والتي تم تحديدها  ،وهي التي تصدر من الجهات المختصة بالدولة ،شهادة الميالد الرسمية -1
  سابقًا.

لجنة الطبية المختصة، لذلك يكون في حالة عدم وجود شهادة ميالد يتم تقدير عمره بقرار من ال -2
  غير قابل للطعن بهذا الشأن. قرار اللجنة نهائياً 

محكمة العدل العليا بفلسطين، حيث أكدت بأنه يجوز تحديد سن الموظف  وهذا أقرته أيضاً      
  .)17(غير قابل للطعن العام بقرار من القومسيون الطبي العام ويكون قرارها نهائياً 

 )18( لتولي الوظائف العامة وهو ع الفلسطيني أحسن عندما نص على سن محددةأن المشر  ونعتقد:
 المرحلة ، ويفترض أن يكون هو سن إتماميكون الشخص في ذلك مكتمل النضوج عامًا، حيث

  الثانوية التعليمية أيضًا.
                                                            

كمل السنة الثامنة عشرة من عمره ويثبت أوظيفة يجب أن يكون  ة) أن من يعين في أي1998لسنة 4( ثانية من قانون الخدمة المدنية رقمال) الفقرة 24نصت المادة ( - 16
قرارها في هذا  دعيسر فيها الحصول على شهادة الميالد يقدر عمره بقرار تتخذه اللجنة الطبية المختصة و عمر الموظف بشهادة ميالده الرسمية في األحوال التي ال يتي

 الشأن نهائيًا.
م، 1963 –م 1961المنشورة بالمجموعة المختارة الجزء الثالث عشر لسنة  ،م29/11/1961العليا، جلسة بتاريخ ، عدل 50/61محكمة العدل العليا، قضية رقم  - 17
 .10ص
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  شرط اللياقة الصحية: - الفرع الثالث
ألن الوظيفة  ؛يفة العامة أن يكون الئقًا صحياً من يريد االلتحاق بالوظمطلب المشرع الفلسطيني      

العامة تتطلب بذل جهد بدني وعقلي يختلف حسب كل وظيفة حتى يتمكن من القيام بمهام الوظيفة 
  . )18(ومشقتها

  أن توافر اللياقة الصحية شرط جوهري للتعيين في الوظائف العامة.  يتضح مما سبق
العامة هو شرط عام تقوم اللوائح والنظم في اإلدارات شرط اللياقة الصحية لتولي الوظائف      

  )19(المختلفة بتفصيله وبيانه تبعًا لمتطلبات كل وظيفة على حدة.
 ،أحد األمراضب ألنه ال يتصور أن يكون الموظف عالة على الجهاز اإلداري، أو يكون مصاباً      

  معهم، أو الطلبة الذين يقوم بتعليمهم.يتعامل  نويقوم بنقل العدوى لزمالئه أو جمهور المواطنين الذي
االستثناء في الفقرة السابقة هو أنه يجوز أن يتولى الكفيف في عينه أو فاقد البصر أو ذوو      

تمنعه تلك اإلعاقة، من ممارسة مهام ال ولكن شريطة أ ،اإلعاقة الجسدية بعض الوظائف المناسبة
ة المختصة، وغالبا ما تكون هذه الوظائف بسيطة ال وظيفته وبناء على تقرير طبي من اللجنة الطبي

  )20(تتطلب أي جهد عقلي أو بدني كبير.
ولكن يجوز تعيين المعلم الذي  ،من الناحية البدنية المعلم فاألصل أن يكون الئقاً وبخصوص      

  .يعاني من إعاقة جسدية أو الكفيف، كما هو الحال في مدارس المكفوفين في فلسطين
مرشح على اللجنة الطبية قانون الخدمة المدنية إلثبات اللياقة الصحية بأن يتم عرض ال ويتطلب    

  وترسل تقريرًا سريًا تحدد فيه مدى صالحيته لتولي ،تقوم بدورها بفحصه طبيًا وذهنياً  التيو  المختصة
  .ديوان الموظفين العام ىلوظيفة إلا 

                                                            
) لمن يريد االلتحاق بأي وظيفة أن يكون" خاليا من األمراض 1998لسنة  4الفقرة الثالثة من قانون الخدمة المدنية رقم( )24( نصت المادة -18

عيين توالعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين بها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص، على انه يجوز 
هادة الكفيف في عينه أو فاقد البصر أو ذوي اإلعاقة الجسدية، إذا لم تكن أي من تلك اإلعاقات تمنعه من أعمال الوظيفة التي سيتعين فيها بش

 المرجع الطبي على أن تتوافر به الشروط األخرى للياقة الصحية ".
المبادئ العامة للقانون  ،ساري، ود. جورج شفيق 230ي فلسطين الطبعة الثانية. ص، القانون اإلداري نشاط اإلدارة العامة فد. محمد أبو عمارة  -19

 . 70ص )(النشاط اإلداري لكتاب الثانيا –اإلداري
  ، مقرئ في مدارس تحفيظ القرآن التابعة لوزارة األوقاف والشؤون الدينية.ئف، يعين ضعيف البصر أو فاقدهمثل هذه الوظا -20
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تختلف درجة هذه اللياقة  انهإف ،الوظيفة العامةشرطًا لتولي  دوٕاذا كانت اللياقة الصحية تع     
  )21(حسب نوعية الوظيفة العامة وطبيعتها.

  الشروط األخالقية: - الفرع الرابع
طلع ألنه مستودع السلطة واإلدارة، ويإن األخالق الحميدة يجب أن تتوافر في الموظف العام،      

شرع الفلسطيني على أن يكون المرشح وذلك بحكم وظيفته. لذلك حرص الم ؛على أسرار المواطنين
شبهة  ةبالخصال الحميدة التي تجعله موضع ثقة في المجتمع بعيدًا عن أي للوظيفة العامة متمتعاً 

لذلك تحرص الدول كل الحرص على وجوده في قوانين  .تمس سمعته وكرامته، وهذا شرط جوهري
على سمعة اإلدارة وموظفيها، ألن  اً الخدمة المدنية كشرط أساسي العتالء الوظيفة العامة، حفاظ

  )22(الموظف هو األمين على مصلحة شعبه ودولته.
ن يتحلى باألخالق الحميدة أألنه يجب  ؛ومن باب أولى يجب أن يتوافر هذا الشرط في المعلم     

والتي هي عماد الوطن، فهو  ،وحسن السيرة والسمعة ونقاء السريرة، ألنه كما أسلفنا مربي األجيال
  لذي يقوم بتأهيل الكوادر البشرية التي سوف تتقلد الوظائف العامة وتقود الدولة في المستقبل.ا

على أنه يشترط  4) فقرة 24لذلك نص المشرع الفلسطيني في قانون الخدمة المدنية في المادة (     
ة فلسطينية من محكم بحقوقه المدنية غير محكوٍم عليه متمتعاً "وظيفة أن يكون  ةفيمن يعين في أي
  ".، أو جنحة مخلة بالشرف واألمانة ما لم يرد عليه اعتبارهمختصة بجناية

  المرشح من ذوي األخالق الحميدة:أن يكون  - أوًال :
ويستدل على حسن أخالق المرشح للوظيفة شهادة حسن السير والسلوك من الجهات األمنية      

شترط الستيفاء أوراق التعيين  للوظيفة العامة أن الجهة الحكومية ت هالمختصة، ومن المتعارف علي
أن يرفق المرشح للوظيفة شهادة حسن السير والسلوك الصادرة من الجهات المختصة (وزارة الداخلية 

  الفلسطينية).
  أن يكون المرشح متمتعًا بالحقوق المدنية: -ثانياً 
  يكون متمتعًا بحقوقه المدنية ال يكفي للمرشح للوظيفة العامة أن يكون فلسطينيًا بل يجب أن     

   .محكمة فلسطينية ةغير محروم منها من أي 

                                                            
 .15، صسات اإلسالميةلمبادئ األساسية للوظيفة العامة في اإلسالم، المعهد العالي للدرا، اد. محمد أنس جعفر -  21
 .61، صم1999، كانون أول 41ية، العدد ، مجلة وزارة الداخلالمحامي فاروق أبو الرب، مدير عام وزارة العدل - 22
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غير محكوم عليه من محكمة فلسطينية مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة  - ثالثاً 
  ما لم ُيرد إليه اعتباره.

ظيفة السيما و و  ،وهذا الشرط رئيس وأساسي في الشخص الذي يعمل في الوظيفة العمومية     
وٕانما مهنة التربية ألنه يعمل بوزارة التربية والتعليم  ،ألن المعلم ال يمتهن مهنة التعليم فقط ؛التعليم

  ؟فكيف لشخص أدين بجريمة مخلة بالشرف واألمانة أن نستأمنه على فلذات أكبادنا
  :عدم سبق الفصل من الخدمة  بقرار حكم تأديبي نهائي - رابعاً 
الشروط العامة لتولي  حة في قانون الخدمة المدنية وضمنالنص عليه صرا هذا الشرط لم يتم     

الوظيفة العمومية، ولكنه مستنبط من قرارات المجالس التأديبية للموظفين، ألنه عندما يتم فصل 
ومن ثم ال يجوز بأي شكل من  ،من العمل بالوظيفة العامة موظف بسب تأديبي يحرم نهائياً 

وظيفة عامة مرة أخرى، ألنه سبق وأن خالف شروط وأخالقيات وضوابط األشكال الترشح لتولي 
  نه شخص غير صالح لتولي الوظيفة العمومية أمما يدلل على  ،الوظيفة العامة

حيث قضت "بأنه من  ،وهذا ما أكدته المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا بفلسطين     
اطمئنانها فإذا انعدمت هذه الصفة أصبح غير المفروض في الموظف أن يكون محل ثقة الحكومة و 

  )23(.صالٍح لتولي الوظائف العامةً 
وتعكس  ،يتضح أن القيود السابقة المتمثلة في الشروط األخالقية تعني بالسلوك العام للموظف     

حرص المشرع، بالنظر إلي حجم األمانة التي يؤتمن عليها الموظف في خدمة المجتمع لمجرد شغله 
وقدر متطلباتها، على أال يتولى الوظيفة العامة إال من كانت سمعته طيبة ونقية بصفة  الوظيفة
  ) 24(عامة.

  :المطلب الثالث
  :اجتياز االمتحان المقرر للوظيفة العامة

  إرساًء لمبدأ العدالة وتوفير الطمأنينة والثقة بين المرشحين، يطلب المشرع في بعض الوظائف    
  قة لشاغلي الوظائف، وهذا االمتحان يتمثل في أن يتقلد األصلح واألجدرإجراء امتحان أو مساب

                                                            
– 1957، المنشورة بالمجموعة المختارة لسنة اعدل العلي 7/58، قضية رقم م24/5/1960محكمة العدل العليا، جلسة بتاريخ  - 23

 .20، صزء العاشـر، الجـم1960
   .412، ص د. محمد فؤاد عبد الباسط، مرجع سابق -20
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 الوظيفة العامة، وليس المحسوبية والمعرفة، بترسيخ هذا المبدأ تتمكن اإلدارة من معرفة أفضل 
المرشحين واألكثر كفاءة وتحمل المسئوليـات وأعباء الوظيفة، وتمثل مبدأ المساواة بين أبناء الوطن، 

  )25(.المحسوبية والقرابة، على أن تلتزم الجهات اإلدارية بنتائج االمتحانات المذكورة عن بعيداً 
بحيث يكون الهدف منها الكشف عن مهارات  ،وعادة ما تكون هذه االمتحانات شفهية أو كتابية    

) هذا المبدأ كأسلوب 1998لسنة  4( ون الخدمة المدنية الفلسطيني رقمالمتقدم، ولقد كرس قان
فالمادة  .)22 – 18( سي للتوظيف من خالل النص عليه بقانون الخدمة المدنية في المواد منأسا

بية وشفهية يتم اإلعالن عن ) تنص على أنه " في الوظائف التي يستدعي شغلها مسابقات كتا20(
  الناجحين في المسابقات الشفهية حسب الترتيب النهائي لنتائج المسابقات". أسماء
تعلن الدوائر الحكومية عن الوظائف الخالية " ) من القانون نفسه تنص على أن19( ةأما الماد    
والتي يكون التعيين فيها بقرار من الجهة المختصة خالل أسبوعين من خلوها في صحيفتين ، بها

ويشعر الديوان  ،ويتضمن اإلعالن البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها ،يوميتين على األقل
عن الوظائف المراد شغلها في الصحف ع على الدوائر الحكومية أن تعلن أوجب المشر  ."بذلك

  ، ويكون ذلك خالل أسبوعين من خلو الوظيفة العامة.ومين متتالييناليومية لمدة ي
تلك هي الشروط األساسية والعامة التي يطلبها المشرع الفلسطيني في المرشحين لتولي الوظائف    

 وجد وظائف تتطلب شروطاً تأساسية وعامة لجميع الوظائف، ولكن  ت شروطاً العامة، جميعها كان
لذا نجد أن المشرع الفلسطيني لم ينص على  ؛خاصة تنص عليها اللوائح واألنظمة المختصة بذلك

ما يتنافى مع قواعد العدالة والمساواة في المجتمع، ألنه لم يضع شروطا تتعلق باالعتبارات السياسية 
على حرية المواطنين  اطن ولغته أو حرية الفكر والعقيدة، ألن هذه القواعد تشكل قيداً أو أصل المو 

  )26(يجب عدم النص عليها.
ويثور التساؤل بهذا الصدد: هل يجوز لجهة اإلدارة فرض معايير وشروط إضافية خالفًا      

  للشروط العامة التي نّص عليها المشّرع والموضحة سابقًا؟
فيذية ، حيث تم النص على هذا األمر في الالئحة التنهذا التساؤل هي (نعم)واإلجابة عن     

  ). 1998لسنة  4( لقانون الخدمة المدنية رقم

                                                            
 .415ص م،1998طبعة  ،تقارير الكفاية، القاهرة دار النشر، دار النهضة العربية، د. أنور رسالن -  25

 .232، صد. محمد أبو عمارة، مرجع سابق -  26
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والتي أعطت الصالحية لرئيس ديوان الموظفين العام في أن يصدر قرارات بالمعايير والشروط      
ام القانون والنظام العام، وأن يكون وما يراه مناسبًا لشغل الوظائف الشاغرة شريطة أال يخالف أحك

  )27(رائده في ذلك الصالح العام.
  :المبحث الثاني

  :طرائق وأساليب تعيين المعلمين في وزارة التربية والتعليم العالي
إذ يرتبط تنوع هذه الطرائق ارتباطًا وثيقًا  ،تتعدد طرائق اختيار الموظفين العموميين بشكل عام     

إذ تلجأ الدولة إلى أحد  ،لثقافي في الدولة، حيث تختلف كل دولة عن األخرىبالتطور السياسي وا
وذلك بحسب  ،ق دون غيرها وقد تفضل االلتجاء إلى أكثر من طريقة أو الجمع بينهمائهذه الطرا

 ،طبيعة الوظيفة ومجالها، والمقصود باالختيار للوظائف العامة الكشف عن أصلح المرشحين لتوليها
ر شروط استيفاء الوظيفة المراد شغلها في كثير من المرشحين الذين يتقدمون بطلبات تتوافحيث قد 

بل لها الحرية المطلقة في اختيار  ،لتقليدهم الوظائف العامـة، واإلدارة ليست ملزمة بتعيينهم جميعاً 
  األفضل من بين المرشحين.

وتهدف من  ،الختيار أفضل المرشحين وجد عدة طرائق تلجأ إليها وزارة التربية والتعليم العاليت     
ألن المعلمين هم المرآة التي تعكس وجهة النظر  ؛ذلك إلى تزويد المدارس بأفضل الكوادر البشرية
هو اختيار أفضل المعلمين لتولي وظيفة التعليم لمن  الحقيقية للوزارة، حيث يكون هدف الوزارة دائماً 

م ولقد قام المشرع الفلسطيني في قانون الخدمة المدنية رقتتوافر فيهم الشروط لشغل الوظيفة العامة، 
) بالنص على عدة وسائل وطـرائق لتعييـن المعلمين، وكذلك كيفيـة تعيينهم حتى ال 1998لسنة  4(

يترك الحرية المطلقة لإلدارة في التعيين، ألنه لو تركت الحرية لإلدارة في اختيار من تشاء دون 
 ،رها في المرشح للوظيفة لفتحنا باب المحسوبية والواسطة والمحاباةمراعاة للشروط الواجب توف

  ولتعطلت مصالح الدولة.
  :فإننا نجد المشرع الفلسطيني اعتمد أسلوبين الختيار الموظفين العموميين وبناء على ما سبق

 أسلوب االختيار الحر:  .1
  بالحرية الكاملة في االختيار منهذا األسلوب ال يعتمد على معيار محدد، إذ تتمتع جهة اإلدارة      

                                                            
 (يصدر رئيس الديوان قرارات بالمعايير الالزمة لتصنيف الوظائف أنه والتي تنص على ،من الالئحة التنفيذية )11(المادة  نص -27

 التي تقتضيها تنفيذه ويدخل ضمن ذلك الحد األدنى من الخبرة المطلوب لشغل الوظيفة). واألحكام
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وهذا النظام منصوص  ،للمرشحين ينالشخصي اءسالرؤ على تقدير  يشغلون الوظائف العامة اعتماداً  
عليه في قانون الخدمة المدنية الفلسطيني للتعيين في بعض الوظائف الحكومية، ومن ذلك 

ورؤساء الدوائر الحكومية المستقلة  النصوص المتعلقة بتعيين رئيس دائرة الرقابة المالية واإلدارية
  )28(.وتعيين الوكالء والمديرين العامين وموظفي الفئة األولى

  .من المالحظ على هذه الوظائف أنها وظائف سياسية وقيادية
وهذا هو األسلوب المتبع  ،)االختيار على أساس مبدأ الجدارة والصالحية (المسابقةأسلوب  .2

عة في ارة التربية والتعليم العالي، وسوف نقوم بشرح الطريقة المتبالختيار وتعيين المعلمين في وز 
 : جراءات تعيين المعلمين في مطلبينتعيين المعلمين وإ اختيار و 
  .االختيار على أساس الجدارة والصالحية(المسابقة)أسلوب  - األول المطلب

  .إجراءات تعيين المعلمين - المطلب الثاني
  :)(الـمــســابـقـــة على أساس الجدارة والصالحية االختيارأسلوب  -المطلب األول

والصالحية اتجهت أغلب التشريعات الوظيفية إلى األخذ بأسلوب االختيار على أساس الجدارة      
ومنها وظيفة التعليم، وقد اعتمد المشرع الفلسطيني هذه الطريقة في  ،كطريقة لشغل الوظائف العامة
م حيث تم المفاضلة بين أفضل المرشحين، على أسس عملية اختيار المعلمين لمهنة التعلي

من أفضل الطرائق  دوتع ،وموضوعية تضمن تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين
لتخفيف الوساطة والمحسوبية وتجنب االعتبارات السياسية في التوظيف وأسلوب المسابقة ال يعني 

شف عن قدرة المرشح لشغل الوظيفة العامة على النهوض وٕانما ينصرف معناه إلى الك ،االمتحان
  بأعبائها وبالواجبات والمسئوليات التي تفرضها والتحقق من كفاءته في أداء أعمالها. 

االمتحان وجوهر هذا األسلوب بأن يتقدم المرشحون الذين تتوافر فيهم شروط شغل الوظيفة ألداء    
 خالله من اختيار من تتوافر لديه األهلية والجدارة والكفاءةالذي تجريه الجهة اإلدارية لتتمكن من 

  ، وبالقدر الذي تحتاج إليه، وسواء تقدمرة لشغل ما لديها من وظائف شاغرةلما تراه اإلدا الالزمة وفقاً 
                                                            

مالية واإلدارية بقرار من رئيس السلطة الوطنية ومصادقة المجلس )على أنه "يعين رئيس دائرة الرقابة ال15( حيث نصت المادة-28
نه "يعين باقي رؤساء الدوائر الحكومية المستقلة من الفئة األولى بقرار من رئيس أ) والتي تنص على 16( ونص المادة التشريعي،

يعين الوكالء والمديرون العامون  1-"نهأ) والتي تنص على 17( ونص المادة السلطة الوطنية بناًء على تنسيب من مجلس الوزراء،
ًء على تنسيب من مجلس من موظفي الفئة األولى (أو ما يعادلها من خارج الدائرة الحكومية) بقرار من رئيس السلطة الوطنية وبنا

  .يعين موظفو الفئة األولى بقرار من مجلس الوزراء بناًء على تنسيب رئيس الدائرة الحكومية المختص -2الوزراء. 
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   )29(للمسابقة المعلمون المرشحون من داخل اإلدارة أو األفراد من خارجها. 
شخاص من يا التي تتمثل في أنه يؤدي إلى اختيار أكفأ األولهذا األسلوب العديد من المزا    

أصحاب الكفاءات المتميزة القادرة على شغل الوظيفة العامة بما لها من متطلبات وشروط 
أفضل الوسائل للكشف عن  –بحق –غلب الفقه أن هذا األسلوب يعدأومقتضيات، لذلك يرى 

  العتماد على المحسوبية.الكفاءات اإلدارية الالزمة للوظائف العامة دون ا
 يعد التعيين بالمسابقة هو اآللية المتبعة في وزارة التربية والتعليم الختيار أكفأ المعلمين نظراً      

المعلمين ودورهم األساسي والطليعي في عملية تحسين وتطوير عملية  ىلألهمية الكبيرة الملقاة عل
 ،عملية التعليم ىدى الدور التقليدي الذي يقوم علألن أدوار المعلمين أصبحت تتع ؛التعليم والتعلم
الجانب األكاديمي المعتمد أساسًا على التحفيظ والتلقين، فالعالم يعيش في مرحلة  ىوالتي تعتمد عل

، وبالتالي تطورت أدوار المعلمين لتتالءم مع المجاالت كافةنمو علمي وتكنولوجي وتقني في 
لذا يجب التدقيق والتمحيص عند  ؛ية المتسارعة في هذا العالمالتغيرات والتطورات العلمية والتقن

  اختيار المعلم.
، لقد نص المشرع الفلسطيني ار من خالل االمتحانات التحريرية والمقابالت الشفويةويتم االختي

لمواد من وحدد في ا ،) على نظام المسابقة1998سنة  4( احة في قانون الخدمة المدنية رقمصر 
  المسابقة وبين إجراءاتها الموضوعية والشكلية.ابط نظام ) ضو 22إلى 19(

وضع  كون مهمتهاتو  ،ابعة للوزير مباشرةتوجد في كل وزارة إدارة عامة للتخطيط تكون تو      
ستراتيجيات لعمل الوزارة الحالي والمستقبلي، وينبثق عنها لجنة تعيين الموظفين وهي اإلاسات و السي

وتقوم بمقابالت الموظفين وعمل  ،لتعيين واإلعالن عن الوظائفالتي تضع الشروط الوظيفية ل
  )30( .المسابقات لهم بالتنسيق مع ديوان الموظفين العام بذلك

  وقد تم تقسيم هذا المطلب إلى:
لقانون الخدمة المدنية الفرع األول: ضوابط نظام المسابقة بوزارة التربية والتعليم العالي وفقًا 

  ).1998ة لسن 4(رقم  الفلسطيني
                                                            

 .274د. سامي جمال الدين ، مرجع سابق ، ص  - 29
نــه "تشــكل لجــان اختيــار المــوظفين للتعيــين علــى الوظــائف الشــاغرة فــي الــدوائر أعلــى  الفلســطيني) مــن قــانون الخدمــة المدنيــة 26نصــت المــادة ( - 30

   .التنفيذية تفصيًال بذلك" ديوان الموظفين. وتوضح الالئحة - 2الدائرة المعنية.  -1 من:الحكومية من ممثلين عن كل 
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  الفرع الثاني: أسس ومعايير احتساب الدرجات.
  الفرع الثالث: اآللية في التعيين حسب الترتيب النهائي لنتائج االمتحانات.

: ضوابط نظام المسابقة بوزارة تربية والتعليم العالي وفقًا لقانون الخدمة المدنية الفرع األول
  :)1998لسنة  4الفلسطيني (رقم 

  :لشغل وظائف تدريسيةاإلعالن  - أوالً 
تعلن وزارة التربية والتعليم العالي عن حاجتها لتعيين معلمين في الصحف اليومية والبوابة     
اية العام الدراسي ويكون اإلعالن قبل نه )31(لكترونية لموقع الوزارة وموقع ديوان الموظفين العام.اإل

  ويشتمل اإلعالن على ما يلي: ،بفترة معقولة
%) في إحدى 65( معية األولى بمعدل ال يقل عن جيدًال على الدرجة الجاأن يكون حاص .1

 التخصصات المذكورة.
  %) فما فوق65وم معلمين بمعدل (أن يكون حاصًال على الدبلوم المتوسط مع الشامل أو دبل .2
الحصول على الشامل لحملة دبلوم المعلمين في محافظات فلسطين والمعاهد األردنية من سنة (

 ).ع م. واألزهر و ج. ةعدا معهد المعلمين والمعلمات سنتان بعد الثانوية، غز  ،ا فوقم فم1986
 يتم تقديم الطلبات من قبل الشخص نفسه مع إبراز بطاقة الهوية الشخصية. .3
بالنسبة للخريجين الذين تقدموا بطلبات لشغل وظائف تدريسية في العام الماضي يكتفي بتجديد  .4

قدموا بها أو توأن ت ،وا عليه من مؤهالت أعلى من مؤهالتهم التي سبقوٕاضافة ما قد حصل ،طلباتهم
شهادات خبرة جديدة مع ضرورة إحضار صورة شخصية ملونة حديثة، وكل متقدم لم يقم بتجديد 

 طلب الوظيفة السابق الغيًا. دطلبه يع
  وان في الهوية.على المتقدم االلتزام بتقديم طلبه في مديرية المحافظة التي يسكن فيها حسب العن .5

  :ء المرشحين ومكان وموعد المسابقةتحديد أسما -ثانياً 
  :  المرشحين وتقديم الطلبات من طلب المشرع بعد اإلعالن عن الوظيفة وشروطهاي    

متتاليتين  أن تعلن اإلدارة عن أسماء من استوفى شروط التعيين المنصوص عليها في صحيفتين - أ
  .على األقل لمدة يومين

                                                            
  . http://www.mohe.psوموقع وزارة التربية والتعليم العالي  /http://www.diwan.psموقع ديوان الموظفين العام اإللكتروني  -31
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  )32(.تحدد اإلدارة موعد ومكان االمتحان التحريري في صحيفتين يوميتين لمدة يومين متتالين أن -ب
 االمتحانات التحريرية:  - ثالثاً 
، وتقوم بوضع والمعرفة الالزمة لوظيفة التعليمتستخدم للكشف عن مدى توافر المعلومات     

حيث تتسم األسئلة  ،لشغل الوظيفةاالمتحان لجنة مشكلة من الوزارة تقوم بقياس قدرات المتقدم 
إذ الهدف من االختبار التأكد من  ،بالموضوعية والتركيز على المعلومات المتصلة بالعمل الوظيفي

  مدى صالحية المتسابق وكفاءته لشغل وظيفة التعليم وتولي أعبائها.
  المقابالت الشخصية: - رابعاً 
حسب احتياجاتها وٕاخضاعهم لمقابالت شخصية  تقوم الوزارة باستدعاء أعلى نسب من الناجحين    

ء ، ويجب إجراء المقابالت الشخصية في ضو الكشف عن السمات الشخصية الالزمةتهدف إلى 
وعلى وجه الخصوص تنظر لجنة المقابالت الشخصية في  ،إجراءات ومعايير محددة وواضحة

  :سمات الشخصية التالية في المتقدمتحقق ال
 .فاظ بما ال يحتمل اللبس في فهمهاوضوح مخارج الحروف واألل )1
 .تقدم على عرض أفكاره بصورة واضحةقدرة الم )2
 .ابط األفكار التي يعرضها المتقدمتناسق وتر  )3
 الحضور الشخصي للمتقدم وثقته بنفسه وعدم تردده في طرح آرائه الخاصة. )4
 س الفعال.سالمة حواس وبنية جسم المتقدم بما ال يعيقه عن التدري )5
، وتحمل القدرة على تصور األهداف البعيدة، وصنع القرارات المناسبة( القدرات القيادية )6

  .المسؤولية، وتوجيه اآلخرين)
، والتصرف حسب ما يفرضه الحدث أو مختلفةالقدرة على التعامل مع المواقف ال( المرونة )7

 .)رين وتفهم دوافعهمواستيعاب اآلخ، التسامح ، والتأقلم مع مستجدات الموقفقفالمو 
 العام للفرد ونمط شخصيته،(في الغالب توجد عالقة إيجابية بين المظهر  المظهر العام )8

  .فالشخصية المتزنة المنضبطة تتناغم مع مظهر نظيف غير نشاز مع المألوف)
                                                            

تقــوم لجــان االختيــار بــاإلعالن عــن " نــهأعلــى  )1998لســنة  4(لمدنيــة الفلســطيني رقــم ) مــن قــانون الخدمــة ا21( نصــت المــادة -32
أســماء المقبــولين للتقــدم لمســابقات التعيــين فــي صــحيفتين يــوميتين ليــومين متتــاليين علــى األقــل بحيــث يتضــمن اإلعــالن موعــد ومكــان 

  المسابقة". 
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ه (قدرة المعلم على التأثير على الطالب وجعلهم يتعلقون به ويحبونه وينفذون توجيهات الكاريزما  )9
 عن طواعية).

يجب أن يمتلك معلم المستقبل القدرة على إيصال أفكاره ( القدرة على التواصل مع اآلخرين )10
في استقبال وتحليل وفهم ما يصله من  وآرائه لآلخرين بوضوح تام، كما يجب أن يكون متمكناً 

 رسائل من اآلخرين).
يتقدم لمهنة  قبولة عند كل منهذه السمات الشخصية تعد سمات جوهرية يجب توفرها بدرجة م    

 )33(التعليم.
  أسس ومعايير احتساب الدرجات: - الفرع الثاني

حددت وزارة التربية والتعليم العالي األسس والمعايير التي يتم من خاللها احتساب جميع     
  وهي على النحو التالي: ،الدرجات

  حريري لجميع المتقدمين.عالمة لالمتحان الت )50(عالمة: تخصص )50( االمتحان التحريري .1
  عالمات: تحتسب على النحو التالي:)10( المؤهل العلمي .2

  عـــالمة  المؤهـــــل  م
  عالمات 3  دبلوم متوسط أو دبلوم معلمين  1
  عالمات 4  دبلوم متوسط + شامل  2
  عالمات 5  بكالوريوس أكاديمي  3
  عالمات 6  بكالوريوس تربية 4
  عالمات 6  خاصبك أكاديمي + دبلوم تأهيل أو  5
  عالمات 7  بك تربية+ دبلوم خاص 6
  عالمات 8  ماجستير أكاديمي 7
  عالمات 9  ماجستير تربوي 8
  عالمات 10  هدكتورا 9

                                                            
  .21كليات التربية في الجامعات الفلسطينية ص أ. د. فؤاد العاجز، معايير اختيار وٕاعداد المعلمين في -33
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علمين)" معهد الم( بكالوريوس أو الدبلوم المتوسط أو)عالمات "في درجة ال10( معدل المؤهل. 3
  :وتحتسب على النحو التالي
  10) / ئوية(معدل المؤهل بالنسبة الم

  - :تقديرات عالمات على النحو التاليفي حال عدم وجود المعدل بالدرجات تعطى ال    
  ).9، ممتاز ()8، جيد جدًا ()7( جيد
  :وتحتسب على النحو التالي ،عالمة )15.الخبرات في العمل كمعلم (4
  خبرات خارج الوطن وتحسب عالمة لكل سنتين. -1
  خبرات داخل الوطن وتحتسب: -2
 عالمة لكل سنة. معلم في وكالة الغوث والمدارس الخاصة المعتمدة داخل الوطن:خبرات ك -
  عالمة واحدة. –يوم 100و العقد داخل الوزارة كل خبرات كمعلم بالمياومة أ -
  عالمة. )15. المقابلة الشخصية (5
عالمات بحد أقصى في حالة اجتياز المتقدم لدرجة الحسم في  )3( تضاف الحاالت الخاصة:. 6
) للحاالت الخاصة بشرط 2( حسب الجدول المبين في الملحق رقموتحتسب  ،متحان القدراتا

  إحضار الوثائق المطلوبة حسب الحالة.
  :ترتيب النهائي لنتائج االمتحاناتفي التعيين حسب الاآللية  - الفرع الثالث

تعيين في على أن يكون ال )1998لسنة  4) من القانون رقم (22( نصت على ذلك المادة     
الوظائف حسب األسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتائج االمتحان، وعند التساوي في الترتيب 

، وتسقط حقوق من لم يدركه الدور يعين األعلى مؤهًال، فاألكثر خبرة، فإن تساويا تقدم األكبر سناً 
لية التعيين خالل مدة للتعيين، بمضي سنة من تاريخ إعالن نتائج االمتحان، ويتم الشروع في عم

ويجب االنتهاء من عملية التعيين من الشواغر المعلن  ،شهر من تاريخ اإلعالن عن النتائج المذكورة
  عنها خالل مدة أقصاها سنة من تاريخ اإلعالن عن نتيجة االمتحان.

رة أن ولكنه أكد على ضرو  ،والمشّرع لم يحدد الدرجات التي يحصل عليها المتسابقون كحد أدنى    
  .حصل على أعلى درجة من المتسابقينيتم توظيف من ي

  يتساوى عدة أشخاص في نفس الترتيب النهائي فكيف يتم معالجة ذلك؟ أحياناً 
  الحاصل علمياً  نه يتم تعيين األعلى مؤهالً أعالج المشرع ذلك بالنص في المادة السابقة على     



 
 
 
 
 
 

     ...آليات تعيين المعلمين في وزارة
  

  

162 
 

ل على ليسانس حقوق وأخر على ماجستير : متسابق حاصمثال ذلكعلى شهادات علمية أكثر،  
  .وق إذا تساوى في الترتيب النهائيحقوق يفضل الحاصل على ماجستير حق

ة وفي حالة تساوي المتسابقين في الترتيب النهائي والشهادات العلمية، فيتم تعيين األكثر خبر     
  .وتحسب الخبرة بمدة سنوات العمل

 في تولي فتكون األولوية لألكبر سناً  ،ترتيب والشهادات والخبرةوفي حالة تساوي المتسابقين في ال    
  الوظيفة العامة.

بحقه في الترتيب لشغل الوظيفة لمدة عام من تاريخ إعالن النتائج، أي أنه  يبقى المرشح متمسكاً     
ق ولكن يسقط الح ،بدوره في الترتيب خر لنفس الوظيفة يبقى متمسكاً آفي حالة ما تم احتياج موظف 

  )34(.عد مضي عام على نتائج االمتحاناتب
ن الوزارة أوطبقًا لما هو معمول به بوزارة التربية والتعليم العالي نالحظ  ،ومن وجهة نظرنا ونرى:    

والتي يتم الكشف عنها بنتائج المسابقة  ،قد أخذت بنظام الكفاءة والجدارة في تولي الوظائف العامة
العلمية والخبرة الموجودة لدى المرشحين، ويتم توظيف األفضل حسب التي تبين المهارات والطاقات 

نظام المسابقات كأساس للتوظيف، ألن عمليات االختيار واإلعداد للمعلمين تتطلب توافر العديد من 
المعايير الشخصية والمهنية والثقافية واالجتماعية لدى المعلمين من أجل القيام بدورهم التربوي 

  .والعلمي المطلوب
الوزارة باعتمادها هذه الطريقة لما تتمتع بها من مميزات أهمها االبتعاد عن وخير ما فعلته      

 ،المحسوبية والمحاباة واالعتبارات السياسية وٕاتاحة المنافسة وتكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين
الرغم من تحفظنا على الوظيفة العامة، ب لشغلومن خالل ذلك يتاح لإلدارة اختيار أفضل المرشحين 

  توزيع الدرجات والتي سوف نقوم بذكره في المبحث الثالث من هذا البحث.
  المطلب الثاني:

  إجراءات تعيين المعلمين:
   ال يعد المرشح لوظيفة معلم، والذي توافرت فيه شروط التعيين موظفًا عامًا إال بعد إتمام إجراءات

                                                            
. بكون التعيين في الوظائف بحسب األسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج 1من قانون الخدمة المدنية على ما يلي:  )22( تنص المادة -34

ألكبر سنًا وتسقط حقوق من لم يدركه الدور للتعيين بمضي ن تساويا تقدم اإفاألكثر خبرة، ف ،وعند التساوي في الترتيب يعين األعلى مؤهالً  ،االمتحان
. يجب االنتهاء من 3. يتم الشروع في عملية التعيين خالل مدة شهر من تاريخ إعالن النتائج المذكورة. 2سنة من تاريخ إعالن نتيجة االمتحان. 

  جة االمتحان.عملية التعيين للشواغر المعلن عنها خالل مدة أقصاها سنة من تاريخ إعالن نتي
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ال تبدأ بين الموظف  مختصة، حيث إن الرابطة القانونيةالتعيين وصدور قرار التعيين من الجهة ال
وتقوم الوزارة بوضع المعلم  )35(،واإلدارة من يوم صدور قرار التعيين من الجهات المختصة بذلك

  لتتأكد من صالحيته وكفاءته وقدرته على القيام بأعباء الوظيفة. ؛تحت االختبار
ألن من المتفق عليه اليوم أن الموظف  ؛ج القانونيةيترتب على تعيين المعلم العديد من النتائ     

  )36(تحدده األنظمة والقوانين. قانونياً  العام يشغل مركزاً 
  :الفرع األول

  :كيفيـة التعيين
وتقديم األوراق والمستندات الثبوتية من  ،بعد اإلعالن عن الوظائف الخالية من قبل الوزارة     

صة بالوظيفة يصدر قرار التعيين من الجهات المختصة المرشحين الستيفاء جميع الشروط الخا
يتعيين الموظف الذي وقع عليه اختيار الوزارة، والمقصود بالهيئات المختصة هي الجهة المخولة 

ويتم تثبيت الموظف في  ،قانونيًا إلصدار قرار التعيين في فلسطين بعد استيفاء اإلجراءات الشكلية
  رة االختبار. وظيفته بشكل دائم بعد اجتياز فت

  :استيفاء إجراءات التعيين -أوالً 
يقوم المرشح لوظيفة معلم بعد اختياره وخضوعه للفحص األمني وصدور قرار اللجنة الطبية      

  (ديوان الموظفين). المختصة باستيفاء مسوغات التعيين
علم إلثبات توافر ومسوغات التعيين هي تلك األوراق والمستندات التي يقدمها المرشح لوظيفة م     

ف خاص ، وتحتفظ بها الجهة القائمة على التعيين في مللشروط المطلوبة للتعيين في جانبها

                                                            
ال يكون التعيين بأثر رجعي  -1 يراعى في التعيين ألول مرة القواعد التالية: نه"أعلى  )1998لسنة  4(من القانون رقم ) 25(لمادة نصت ا -35
قرار  دته العمل فيها. ويعتعيين الموظف في الخدمة من تاريخ إخطاره كتابيًا بذلك من قبل الديوان بواسطة الدائرة الحكومية التابع لها ومباشر  دويع

إذا كان التعيين بموجب مسابقة. وفي هذه الحالة يعين من يليه في الترتيب  ،تعيينه الغيًا إذا لم يباشر عمله خالل ثالثين يومًا من تاريخ تبليغه كتابياً 
لخدمة المدنية لوظيفة تتطلب رخصة بموجب قانون ال يقبل مرشح ل -3سة في وظيفة شاغرة في الموازنة ال يجوز تعيين الطالب المتفرغ في الدرا -2

أن تكون الشهادات العلمية التي يجري التعيين على أساسها  -4مطلوبة من الجهة ذات االختصاص. إال إذا كان المرشح حاصًال على الرخصة ال
تكون معادلة الشهادات من قبل وزارتي  -  5 أصلية أو مصدقة حسب األصول صادرة عن معهد أو كلية أو جامعة أو أّية مؤسسة أخرى معترف بها.

 أن ال يقل السن عن ثماني عشرة سنة.  - 6ها وذلك وفقًا ألحكام القانون. التربية أو التعليم العالي كٌل حسب اختصاص
الجامعة  ،للنسخ السريع، الكتاب الثالث، الوظيفة العامة، دار النشر، مؤسسة وائل مبادئ القانون اإلداري األردني ،د. على خطار شنطاوي -36

  .110ص  األردنية،
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 4رقم () من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الفلسطيني 25( وطبقًا لنص المادة ،بالمرشح
  :نها حددت مسوغات التعيين بما يليوتعديالته فإ )1998لسنة 

 الميالد الرسمية، أو شهادة بتقدير العمر من الجهة المختصة. صل شهادةأ .1
 أصل الشهادات العلمية الحاصل عليها، أو صورة مصدقة عنها من الجهة المختصة. .2
 أصل شهادات الخبرة العملية. .3
 صحيفة الحالة الجنائية؛ إلثبات عدم سبق الحكم بعقوبة مانعة من التعيين. .4
 أربع صور شخصية حديثة. .5
  في بنك معتمد. رقم حساب .6
  صدور قرار التعيين للمعلم:   - 

يتم إرسالها من الوزارة للديوان  ،بعد استكمال المعلم لإلجراءات الشكلية واألوراق الرسمية الثبوتية     
ليتم عمل ملف له بديوان الموظفين العام، ثم يصدر القرار بتعيينه من الجهة المختصة بإصدار 

   )37(.الحكومية المختصةرئيس الدائرة  ووه ،القرار
يتم تبليغ قرار التعيين للموظف من ديوان الموظفين العام ، حيث يتم توجيه القرار إلى الدائرة      

، ويتم تبليغ الموظف كتابيًا بمنحه صورة عن قرار اليةحن الوظيفة الالحكومية التي أعلنت ع
) يومًا من يوم تبليغ القرار 30( ظف أن يقوم بااللتحاق بعمله خاللويجب على المو ) 38(التعين

ويتم  ،القرار الغياً  دوليس صدوره، وفي حالة عدم التحاقه بالوظيفة بالمدة المحددة يفقد وظيفته ويع
منه ممن يليـه في الترتيب النهائـي لنتيجـة المسابقـة إذا كان معينًا بموجب أسلوب  تعيين بدل

قد وليس بأثر رجعي إذا كان  ،ن يوم صدوره وتبلغه بهالمسابقة، ويكون القرار بذلك ساري المفعول م
  التحق قبل صدور قرار التعين.

  - القواعد التي يجب مراعاتها في التعين ألول مرة:
بذلك من  في الخدمة من تاريخ إخطاره كتابياً  تعيين المعلم دن بأثر رجعي ويعال يكون التعيي .1

يعتبر قرار تعيينه الغيًا إذا لم باشرته العمل فيها "تابعة لها ومالديوان بواسطة الدائرة الحكومية ال
                                                            

  "."ُيعين موظفو الفئات األخرى بقرار من رئيس الدائرة المختص") من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني 18(نص المادة رقم  - 37
  يوجد بالملحق نموذج عن قرار وٕاجراءات التعيين. - 38
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يب إذا يباشر عمله خالل ثالثين يومًا من تاريخ تبليغه كتابيًا، وفي هذه الحالة يعين من يليه في الترت
 .كان التعيين بموجب مسابقة

 عدم رجعية قرار التعيين. .2
وليس من تاريخ  ،ريخ صدور قرار التعيينأي أن العالقة الوظيفية بين المعلم واإلدارة تبدأ من تا     

نشر اإلعالن للوظيفة أو التحاقه بالوظيفة، وهذا ما قصد به المشرع، ال يكون التعيين بأثر رجعي، 
ومباشرته العمل  آلثاره القانونية من يوم صدور القرار وتبليغه به كتابياً  أي يكون القرار منتجاً 

  )39(.بها
  ـرة االختبـار:وجوب خضوع المعلم لفت -ثانياً 
كقاعدة عامة، يوضع المعينون ألول مرة تحت االختبار، وخالل هذه المدة تبت اإلدارة في مدى     

اجتاز المرشح لوظيفة  إذاصالحيتهم داخل الوظيفة من خالل برنامج تدريب يعد لهذا الغرض، ف
 حيته، وذلك حرصاً دم صالمعلم بنجاح فترة التجربة تثبت صالحيته، وٕان لم يجتزه بنجاح تثبت ع

الفلسطيني على اختيار أفضل العناصر لتولي الوظائف العامة أخضعهم لفترة اختبار  من المشرع
شرع في وقد نظم الم .القيام بأعباء الوظيفة ىلتتأكد من صالحيتهم وكفاءتهم وقدرتهم عل ؛محددة

قضيها الموظف في الدائرة أحكام فترة االختبار التي ي )1998لسنة  4( قانون الخدمة المدنية رقم
ويتم فصله إن لم تثبت صالحيته ويتم التأكد من  ،الحكومية فيتم تثبيتـه في حالـة صالحيتـه للعمـل

صالحيته بناء على تقارير الكفاءة المقدمة عن المعلم من رئيسه المباشر واعتمادها من الوزير 
الكفاءة ويتم إشعار ديوان الموظفين المختص المعين بها حسب اللوائح والنظم المنظمة لتقارير 

  )34(بذلك.
بسلطة تقديرية واسعة في مجال التحقق من صالحية المعلم تحت االختبار أو تتمتع الوزارة      

ومن ثم تثبيته في وظيفته أو عدم تثبته في الخدمة، وهي في استعمالها لسلطتها ، عدم صالحيته
ا إال أنها مقيدة من حيث غايتها التي يلزم أن تقف التقديرية، وٕان كانت مطلقة من حيث موضوعه

  عند تجاوز السلطة والتعسف في استعمالها.  
كذلك نص المشرع على أنه إذا اجتاز الموظف فترة التجربة يتم تثبيته بقرار في الوظيفة من      

لم لفترة التجربة مقتضى ذلك عند اجتياز المعويتم إشعار الديوان بذلك"، و  ،يهاتاريخ مباشرته للعمل ف
                                                            

  .38بق. ص رسالة ماجستير، مرجع سا -د. وليد عبد الرحمن مزهر  - 39
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ن والتأكد من صالحيته لشغل الوظيفة وقدرته على القيام بأعبائها يتم تثبيته في الوظيفة بقرار م
وٕاشعار ديوان الموظفين بذلك وتحسب  ة والتعليم)(وزير التربي رئيس الدائرة الحكومية المختص

  )40(.التجربة وليس من يوم انتهاء فترةاألقدمية من يوم التحاقه فعليًا بالوظيفة 
بة موظفًا عامًا من : أن المشّرع الفلسطيني قد أحسن في عدم اعتبار الموظف تحت التجر ونرى     

نهاء المدة إ ، أوة بنجاح حتى يتم تثبيته بالوظيفة، واشترط انقضاء المدة المحددة للتجرببداية تعيينه
، تعني عدم ترتيب التزامات بحق  ، وأهمية وجود فترة التجربة بنص القانونبدون صدور قرار بفصله

اإلدارة إزاء الموظف في حال ثبت عدم صالحيته للوظيفة الدائمة، وتبقى فقط االلتزامات المقررة 
  .مؤقتة للمتعاقدين مع اإلدارة لفترة

جرى العرف الوظيفي في فلسطين أنه في حالة عدم فصل الموظف من الخدمة بعد انتهاء مدة     
لصادر ، ويلزمه صدور قرار من السلطة المختصة ليؤكد القرار اه في الوظيفة تلقائياً تثبيت دعالتجربة ي

  .بتعيينه عند استالمه العمل
  :المبحث الثالث

  :اآلليات المقترحة لتحسين طرائق تعيين المعلمين
وكون نظرًا لألهمية الكبيرة الملقاة على عاتق المعلمين ودورهم األساسي في العملية التعليمية،      

فإن عملية اختيار وٕاعداد المعلمين تتطلب  المعلم هو حجر األساس والركن الجوهري في التعليم.
حيث إنه يلزم توافر العديد من المعايير الشخصية والمهنية والثقافية واالجتماعية والدينية  ،جهدًا كبيراً 

  لدى المعلمين من أجل القيام بأعباء وتكاليف وظيفة التعليم.
جة للتطور الثقافي واالقتصادي واالجتماعي الذي لحق بالمجتمعات المعاصرة، فإن دور نتي    

المعلم تعدى الدور التقليدي في عملية التعليم الذي يعتمد على التلقين، وهذا األمر يفرض على 
وٕاعادة لنظر في منظومة إعداد المعلمين  ،المختصين وضع آليات ومعايير جديدة الختيار المعلم

  ح أكثر مالءمة مع التطورات المتالحقة والسريعة في جميع مناحي الحياة.لتصب
وهذه اآلليات يمكن إيجازها في ضرورة النص على وجوب حصول المعلم على رخصة مزاولة      
  ببيان وسوف سنقوم  ،وضرورة تعديل المعايير التي بناء عليها تم اختيار المرشح لوظيفة معلم ،مهنة

                                                            
والتي تنص على "إذا اجتاز الموظف فترة التجربة بنجاح يقوم رئيس  ،من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني )31(نصت المادة  -40

 الدائرة الحكومية المختص بتثبيته بقرار في الوظيفة من تاريخ مباشرة العمل فيها ويتم إشعار الديوان بذلك".
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  التاليين:ذلك في المطلبين 
  :المطلب األول

  رخصة مزاولة مهنة التعليم
  تعريف الرخصة والهدف:  - الفرع األول

  تعريف الرخصة: - أوالً 
  يتم بموجبها السماح بممارسة مهنة التعليم. األكاديمية المهنية للمعلمينوثيقة صادرة عن     

  :الهدف من الرخصة
  الهدف العام: 

وألن التعليم يرتكز  ؛يم االرتقاء بمهنة التعليم إلى انتقاء المعلمينتهدف رخصة مزاولة مهنة التعل     
على دور المعلم فيجب إعداده إعدادًا معنويًا وثقافيًا واختيار األفضل منهم التي تتوفر فيهم  أساساً 

صفات أخالقية وفكرية عالية لتطوير قدرتهم على اإلنتاج واالهتمام بالعمل بغرض توفير المعلم 
  لقادر على العطاء النابع من الذات واالرتقاء بمهنة التعليم.الكفء وا

عاٍل ومعيار اشتراط الحصول على الرخصة  ىً وذي مستو مهين المعلم يؤدي إلى تعليم راق وت     
  معيارًا موضوعيًا يصنف عليه المعلم. دلمزاولة التعليم يع

، هو اعتبار المعلم األداة الرئيس وتكمن العلة من اشتراط  حصول المعلم على رخصة المزاولة     
في المنظومة التعليمية، وال نبالغ لو قلنا في المجتمع ككل كون مهنة التعليم هي المهنة الوحيدة التي 

  تمد المهن األخرى بالكوادر البشرية الفّعالة.
 ،يجب على المشرع أن يتشدد في انتقاء المعلمين، كونهم يمارسون وظيفة غير عادية ؛لذا     

سيما أن فكرة رخصة التعليم تمكن من  ويجب الحرص كل الحرص على انتقائهم بشكل الئق، وال
  لتسهم في رفع مستواهم الثقافي ونتيجة تفكيرهم اإلبداعي. تدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات

  األهداف الخاصة:
  وضع برامج تدريبية لتنمية المهارات والتطوير باألساليب. .1
والحرص على مواجهة واقع مختلف وتوفير األجواء  ،ئق والبعد عن الروتينالتخلص من العوا .2

 المناسبة للوصول لألهداف.
 وليس فقط لسد الفراغ. ،اختيار أفضل الكوادر لمهنة التعليم .3
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  رخصة التعليم:شروط الحصول على 
 أن يكون متمتعًا بالجنسية الفلسطينية.  .1
شهادة  ىأو مؤهل عال مناسب باإلضافة إل تربوي عال مناسب أن يكون حاصًال علي مؤهل  .2

 ،تأهيل تربوي، ويصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوي المطلوبة
 ويستثني من هذا الشرط المدرسون الشاغلون لوظائف تعليمية عند العمل بهذا القانون.

 .أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة .3
 م عليه بعقوبة جناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو األمانة.أال يكون قد سبق الحك .4
 .أال يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي .5
 .أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة .6
 .أن تتوافر بشأنه شروط شغل الوظيفة .7
  )41(.اجتياز االمتحان المقرر لشغل الوظيفة .8

  :لمين والمهنيينأسس رخصة التعليم للمع -الفرع الثاني
يمنح المعلمون والمعلمات المتخرجون من الجامعات وكليات التربية رخصة التعليم الرئيسة بعد       

  مرور عام عمل في مجال التعليم في المدارس الحكومية أو في مدارس وكالة الغوث.
  ويشترط حصولهم على تقدير جيد جدًا لتأهيلهم للحصول على الرخصة.

عدم تمكنهم من الحصول على رخصة مهنة لعدم حصولهم على التقدير المطلوب وفي حال      
 ىخالل مدة العام أنهي عقده، ما لم يصدر قبل إنهاء التعاقد قرار من وزير التربية والتعليم، بناء عل

الشهادة المشار إليها كان  ىطلب المتعاقد، بتجديد التعاقد لمدة مماثلة، فإذا لم يحصل خاللها عل
الشهادة خاللها أنهي عقده، ما لم يصدر قبل إنهاء التعاقد،  ىه منتهيًا بقوة، فإذا لم يحصل علعقد

طلب المتعاقد، بتجديد التعاقد لمدة مماثلة، فإذا لم يحصل  ىقرار من وزير التربية والتعليم، بناء عل
  الشهادة المشار إليها كان عقده منتهيًا بقوة القانون. ىخاللها عل

منح شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب شهادة الصالحية لمزاولة المهنة  يكون    
 تتمتع بالشخصية )األكاديمية المهنية للمعلمين( ىوتدريبهم واختبارهم، بمعرفة أكاديمية تسم

   .قرار من مجلس الوزراء ويصدر بإنشائها وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها ،القانونية، وتتبع الوزارة
                                                            

  قطان، أسس رخصة التعليم والمعلمات في مدارس دولة الكويت والخليج العربي.، أسس  نورة ال. نورة القطان 41
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  :مطلب الثانيال
  :تعديل المعايير التي يتم بناًء عليها اختيار المعلمين

: وسيلة تستخدم للكشف عن مدى توافر المعلومات تعريف االمتحان التحريري - الفرع األول
وتكمن أهميتها في قياس مدى صالحية المتسابق لكفاءته لشغل وظيفة  ،والمعرفة الالزمة للمعلمين

  معلم وتولي أعبائها.
وذلك ألهمية هذا  ،التحريريدرجة لالمتحان  )50( توجه الوزارة في احتساب العالمة ونؤيد     

كونه يركز على أسئلة موضوعية تقيس المعرفة ومدى االهتمام بالمادة العلمية المرشح  األخير
 لتدريسها، مع مراعاة أن يعد االمتحان وفق األصول المهنية من حيث الموضوعية والصدق والثبات

  والتمييز والشمولية.
الهدف منها الكشف عن الصفات والسمات الشخصية  الشخصية: المقابالت - الفرع الثاني

لنفسي، لذلك نقترح أن واالتجاهات السلوكية والمظهر العام للمرشح لوظيفة المعلم، وقياس توازنه ا
نظام الحالي، حيث إنه درجة المعمول بها في ال )15( لمقابلة  بدًال من) درجات ل10( يتم اعتماد

يجب أال يكون الهدف من المقابلة الشخصية جس الثقافة العامة عند الطالب أو فحص قدراته 
ن هذه األخيرة تم التعرف عليها من خالل االمتحان التحريري، مع مراعاة اختيار أل ؛المعرفية

ة والكفاءة في مجال التخصص ث يشهد لهم بالخبر يالقائمين على المقابالت اختيارًا معينًا واعيًا، بح
 الدقيق.

وهو عبارة عن المعدل التراكمي للشهادات الجامعية التي  معدل الشهادات الجامعية: -الفرع الثالث
سنوات، ونوصي  )4(ا والتي مدته ،وات دراسته الجامعيةحصل عليها المرشح لوظيفة معلم خالل سن

) درجات المعمول بها في النظام 10( من ) درجة بدالً 20( عتمدة للمعدلبأن تكون الدرجة الم
ألن المعدل نستطيع من خالله قياس قدراته العلمية وتفوقه حتى نعطي حافزًا للمتفوقين، و  ،الحالي
 الدراسة، ومدى اجتهاده والتزامه.  خالل

ويجب أن يكون المؤهل الجامعي هو بكالوريوس تربوي. أو مؤهل أكاديمي باإلضافة إلى شهادة 
  ربوي.تأهيل ت

للوظيفة، حيث يمنح النظام وهو الشهادة العلمية الحاصل عليها المرشح  المؤهـل: -الفرع الرابع
) درجات  لنوع الشهادة، حيث تم تقسيم الدرجات المعتمدة حسب الشهادات الحاصل 10( الحالي
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هذه الدرجة كما وهي الشهادات الجامعية األولى والثانية والثالثة، ونحن نؤيد اعتماد  ،عليها المرشح
 هو معمول بها.
) درجة لمن قام بالعمل السابق في 15( حيث أنه وفقًا للنظام يتم منح الخبرة: - الفرع الخامس

مجال التعليم أو لديه خبرة في مجال التعليم، وهذا يؤثر على الخريجين الجدد المتميزين، لذلك نقترح 
 خمس درجات فقط.ى لإتخفيضها 

انطالقًا من األهمية البالغة للحاسوب في النواحي اإلدارية  الحاسوب: مهارات - الفرع السادس
) درجات للحاصلين على مهارات 5والتعليمية، ومن منطلق الرقي بمعلمينا نقترح أن يمنح (

  .ويتم احتساب الدرجات من خالل شهادات الدورات الحاصلين عليها ،الحاسوب
للنظام الحالي المعمول به في  وفقاً   وظيفة:تخفيض السن األقصى للترشح لل -الفرع السابع

لذا نقترح تخفيض هذه  ) عامًا،55فإن هذه األخيرة تشترط أال يزيد المتقدم لوظيفة معلم عن ( ،الوزارة
ى لإوتحتاج  ،ألن وظيفة المعلم تحتاج لبذل جهد بدني وذهني كبير .عاماً  )45(إلى السن 

  األفضل تخفيض هذه السن. مواصفات تتعلق بالتطور والتدريب، لذا من
  الدرجة  المعيار  م
  50  التحريري االمتحان   .1
  10  المقايلة الشفوية   .2
  20  معدل الشهادات الجامعية   .3
  10  المؤهل العلمي   .4
  5  مهارات الحاسوب  .5
  5  الخبرة  .6

  :النتائج والتوصيات
  النتائج: - أوالً 
وص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم تتبع وزارة التربية والتعليم العالي الشروط العامة المنص .1
  والئحته التنفيذية. )1998لسنة  4(
 وجد شروط أخرى تتفرد بها الوزارة في تعيين المعلم نظرًا لخصوصية الوظيفة.ت .2
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في تعيين الموظفين  (المسابقة) تيار على أساس الجدارة والصالحيةتتبع الوزارة أسلوب االخ .3
 الختيار أفضل الكوادر.

 ن.يكافية الختيار الكفاءة واألجدر للتعي دالمطبقة في النظام الحالي ال تع المعايير .4
  التوصيات: -ثانياً 

 نوصي وزارة التربية والتعليم بما يلي: 
 استحداث نظام رخصة مزاولة مهنة التعليم لالرتقاء بالتعليم وانتقاء أفضل وأكفأ  المعلمين. .1
 ريبهم ومنحهم شهادة الصالحية.إنشاء األكاديمية المهنية للمعلمين تتولى تد .2
 الجدول السابق.في المعلمين كما أوضحنا  اختيارتعديل المعايير التي بناء عليه يتم  .3
القسط الكافي  حصلوا علىألنهم ال يكونون قد  ،عدم تعيين حملة الدبلوم المتوسط لوظيفة معلم .4

 المعلم.من التعليم التربوي، حيث إن التأهيل التربوي شرط أساسي في وظيفة 
لوظيفة معلم، بدًال من أربع سنوات للحصول على  ) سنوات5ة الدراسة في الجامعة (جعل مد .5

 مؤهل جامعي تربوي أسوة ببعض األنظمة كالنظام الكوري.
يتعين أن يستند قرار التعيين إلى أسس تربوية واضحة تأخذ في االعتبار طبيعة مهنة التدريس   .6

 وليس بناء على الواسطة والمحسوبية. ،العاليةومتطلباتها النفسية والجسمانية 
 استحداث نظام التدرج الوظيفي للمعلم بهدف تطوير األداء والتحفيز على العطاء. .7
  .) عاماً 45ن سن (أال يتجاوز السن األقصى للمرشح  لوظيفة معلم ع .8

  :المراجع
 القرآن الكريم. - أوالً 
  المراجع العلمية: -ثانياً 

 م.1992جيز في القانون اإلداري، دار الفكر العربي، طبعة د. سليمان الطماوي، الو  .1
 م.1970الجزء األول، بغداد، طبعة  ،د. شاب توما منصور، القانون اإلداري، دراسة مقارنة .2
د. سامي جمال الدين، أصول القانون اإلداري، دار النشر منشأة المعارف باإلسكندرية، طبعة  .3

 م.2004
 م.2010اإلداري، نشاط اإلدارة ووسائلها طبعة د. عدنان عمرو، مبادئ القانون  .4
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د. وليد مزهر، الوظيفة العامة في القانون الفلسطيني، رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات  .5
 م.2002العربية، جامعة الدول العربية، سنة 

، ود. 230ص القانون اإلداري نشاط اإلدارة العامة في فلسطين الطبعة الثانية، د. محمد أبو عمارة، .6
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