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اوال ً  :الشروط العامة
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حسن السيرة والسلوك .
غير محكوم بجنحة او جناية طيلة فترة خدمته الوظيفـية .
غيرررررر معاقررررر بع وبرررررة لفرررررظ النظرررررر االنررررربار قطررررر الراتررررر التررررروبي )
للسرررررنتين االخيررررررتين اال ابا الغيرررررظ الع وبرررررة وفرررررم قرررررانون ان رررررباط موظفرررررـ
الدولة النافب .
غيرررر معاقررر بع وبرررة ان رررال الراتررر تنديررر ,الدرجرررة الف ررر ) ,طيلرررة فتررررة
خدمته الوظيفـية .
شخ ية متميدة بين اقرانه ويستطي ال يادة والتوجيه .
التح ي ,الدراس الشهادة) -:
ان يكرررررون حا ررررر ً علرررررد شرررررهادة دبلررررروم معالرررررد معلمرررررين او معالرررررد الفنرررررون
رررررره او مررررررن خريجرررررر دور المعلمررررررين ويف رررررر,
الجميلررررررة فررررررـ مجررررررا ,تخ
الحا  ,منهم علد شهادة اعلد ممن تتوفر بهم الشروط .
الخدمة فـ التعليم  :ان الت  ,خدمته الفعلية عن  ) 11سنواظ .
ان يكون فـ الدرجة الخامسة ح را ً .
تدريس ال فوف المنتهية السادس االبتدائ ) لمدة الت  ,عن سنتين فـ
التخ ل البي يروم الترشيح اليه خ  ,خدمته التعليمية بأستثناء التربية
الريا ية والتربية الفنية ورياض االطفا ,واالرشاد التربوي والتربية الخا ة
والديانة المسيحية والدياناظ االخرى  .ول داري ان يكون مديرا ً او معاونا ً عن
خدمة الت  ,عن خمس سنواظ فـ اثناء خدمته .
ان الي رررر ,معررررد ,نسرررر النجررررا للسررررنتين االخيرررررتين عررررن جيررررد) لل ررررفوف
المنتهيررررة اوغيررررر المنتهيررررة ل خت ررررال الرررربي يررررروم الت ررررديم اليرررره باسررررتثناء
االخت ررررال االداري الت رررر ,نسرررربة النجررررا لمدرسررررته فررررـ االمتحرررران الرررروداري
عن جيد) وللدورين .
ان الي  ,معد ,ت ويمه السنوي للسنتين االخيرتين عن جيد) .
يسرررتثند مرررن نسررر النجرررا والت رررويم السرررنوي للسرررنتين ا خيررررتين للمجرررادين
دراسياً.
يسرررتثند مرررن نسررر النجرررا والت رررويم السرررنوي لسرررنة واحررردة ف رررط للمجررراداظ
بإجادة ا مومة .
اليتجررراود عمررررر المرشرررح عنررررد الت رررديم عررررن  )55سرررنة ويسررررتثند مرررن شرررررط
العمرررر المت ررررر سياسررريا ً مرررن النظرررام السرررابم علرررد ان ي ررردم المرشرررح مرررا يثبرررظ
ت رره السياس من جهه حكومية .
أن يكررررررررون اطخت ررررررررال يطررررررررابم التخ ررررررررل لحا ررررررررلين علررررررررد شررررررررهادة
البكالوريوس وأن يكون قد درس المادة لمدة خمس سنواظ ) .
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 )16إبا كرررران مررررن خريجرررر معهررررد المعلمررررين أو دار المعلمررررين ومتخ ررررل بحسرررر
الشرررررهادة يرشرررررح بحسررررر التخ رررررل وإبا كررررران معلمرررررا ً إخت رررررال عرررررام )
رررررا ً ي ررررروم اطشرررررراف التربررررروي بتحديرررررد المرررررادة التررررر يرغررررر
ولررررريس متخ
بالترشررريح إليهرررا بشررررط أن يكرررون قرررد درسرررها لمررردة الت ررر ,عرررن عشرررر سرررنواظ
).
ثانيا ً  :الشروط الفنية :

)1
)2
)3
)4
)5
)6

يستوع الفلسفة التربوية وااللداف العامة للتربية فـ العراق .
ملما ً باالنظمة والتعليماظ التربوية .
له اط ع جيد عن عم ,االشراف التربوي فلسفته والدافه واساليبه) .
ملما ً بطرائم التدريس .
له قابلية التخطيط .
يؤمن بالتطور وله افكار مبدعة .

ثالثا ً  :الشروط االنسانية :
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شخ يته مؤثرة جبابة .
ع قته االجتماعية م العاملين معه تتسم بالشفافـية .
يحترم اراء االخرين .
يطبم العدالة والمساواة فـ تعامله ويؤمن بال يم السماوية .
ان اليكون من المشمولين ب رار مجلس الحكم رقم  )1و  )2فـ . 2113/5/15
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رابعا ً  :اجراءاظ المديرياظ العامة للتربية فـ المحافظاظ كافة .

تؤلف لجنة برئاسة المدير العام للتربية وع وية -:
أ -المفتش التربوي .
 مدير االشراف التربوي .ج -مدير الموارد البشرية .

مهمتهما مايأت :
 )1االعرررر ن عررررن برررردء الت ررررديم ل شررررراف التربرررروي وبلررررك باعمامرررره علررررد كافررررة
المرررردارس خرررر  ,سرررر ف دمنرررر محرررردد علررررد وفررررم التررررواري المحررررددة مررررن
المديرية العامة ل شراف التربوي.
 )2تكرررون االسرررتماراظ مطبوعرررة وخاليرررة مرررن الحبرررر االبررريض والحرررك والشرررط
وبخ فه التعتمد .
 )3ارسرررررا ,قائمرررررة باالسرررررماء المستوفرررررـية للشرررررروط علرررررد ان تكرررررون م ررررردقة
ومختومرررة مرررن قبررر ,رئررريس واع ررراء اللجنرررة الرررد المديريرررة العامرررة ل شرررراف
التربوي وتتحم ,اللجنة مسؤولية المعلوماظ الخاطئة .
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خامسا ً  :المديرية العامة ل شراف التربوي
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اجراء اختبار تحريري مركدي فـ ديوان الودارة .
تجرى الم ابلة للبين اجتادوا االمتحان التحريري بنجا ف ط .
تكررررون درجررررة النجررررا ال ررررغرى فررررـ االختبررررار التحريررررري  )%61ودرجررررة النجررررا
ال غرى فـ الم ابلة . )%61
ادخررررا ,النرررراجحين فررررـ دورة تأليليررررة فررررـ معهررررد الترررردري والتطرررروير وفررررم مررررنه
محرررردد حيررررع ينسرررر بعرررردلا النرررراجحون مشرفررررـين تربررررويين وفررررم ترشرررريحاتهم فررررـ
مديرياتهم العامة .
يحررررررم لمشرفررررررـ النشرررررراط الفنرررررر والريا رررررر الت ررررررديم لوظيفررررررة مشرررررررف تربرررررروي
اخت ررررال فنيررررة او ريا ررررة ويسررررتثند مررررن نسرررر النجررررا وت رررروم مديريترررره العامررررة
بت ويمه للسنتين االخيرتين حس كتابنا المرقم  )44418فـ . 2119/11/5
الغررررراء تنسررررري المشررررررف التربررررروي عنرررررد معاقبتررررره بأحررررردى الع وبررررراظ االن رررررباطية
المن رررول عليهرررا فرررـ قرررانون ان رررباط موظفرررـ الدولرررة وال طررراع العرررام رقرررم )14
لسنة  1991المعد ,اال ابا الغيظ الع وبة خ  ,فترة التنسي .
يحم للمرشح الت ديم ل شراف التربوي لمرتين ف ط .

