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تدبير  سيرورة ية خاصة فييكتسي تقييم األداء باإلدارات العمومية أهم
بالعديد ، 2005سنة  حدودالمعمول به إلى  ،ويتسم نظام التقييم .الموارد البشرية

ة إلى ، باإلضافللترقيةعلى األقدمية كمعيار اعتماده  منها واالختالالت من السلبيات
ياب غياب منهجية لضبط ومعرفة مواطن الضعف والقصور لدى الموظفين وغ

، وتقييم أداء الموظفين انطالقا من معايير واضحة ةس المردوديآليات تسمح بقيا
 والتقييم التنقيطتضفي أكبر قدر من الموضوعية والشفافية والمصداقية على عملية 

تستجيب لما جاء به الميثاق الوطني للتربية والتكوين وأكده فيما بعد البرنامج 
  .االستعجالي

بتاريخ  99/1زير األول رقم الوالسيد سار منشور  ،في االتجاه ذاته 
دارات العمومية أن اإل"، حيث اعتبر حول تقويم أداء الموظفين 07/01/1999

، دون مراعاة المعايير المعتمدة تمنح جل موظفيها، وبكل سخاء، أعلى نقطة متاحة
بالتقويم الفردي ألداء في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة 

ه ذي يستعصي معه تقويم القدرات الفعلية للموظف ومؤهالت؛ الشيء ال"الموظفين
  .ةالمهنية بما يكفي من الجدي

تؤطر مجال تقييم أداء  التي جديدةالتنظيمية النصوص الوبعد صدور 
 2.05.1367م ـرق ومـالمرسوخاصة  ،2006ة ـمن سن داءابت موظفي الدولة

فقد ، دارات العموميةي اإلـبتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظف )2005ديسمبر  2(
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث أضحى لزاما على 

 الصادرة في الموضوع تكييف الترسانة القانونية )التعليم المدرسيقطاع (العلمي 
  .وتنوع الهيئات واألطر العاملة بقطاع التعليم المدرسي مع خصوصيات القطاع
األطر الخاضعة للنظام األساسي  التمييز بينرح مسألة تط، من هذا المنطلق

األطر المكلفة بمهام اإلدارة التربوية إلى والخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية 
وهي فئات متنوعة ومختلفة من  جانب األطر اإلدارية المشتركة بين الوزارات،

م كل فئة على بد من وضع مقاييس تالئم مهاكان ال إذ ؛هام المنوطة بهامحيث ال
 : تصنيفها على الشكل التاليحدة بعدما تم 
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P هيأة التدريس ؛ 
P هيأة التأطير والمراقبة التربوية ؛ 
P مفتشو المصالح المادية والمالية ؛ 
P المفتشون في التوجيه التربوي ؛  
P التربوي ؛ المفتشون في التخطيط 
P التربوي ؛ المستشارون في التوجيه  
P التربوي ؛ التخطيط المستشارون في 
P االقتصاد واإلدارة ؛ والمقتصدون وملحقون الممونو 
P  الدعم التربوي واالجتماعي ؛أطر 
P األطر المكلفة بمهام اإلدارة التربوية ؛ 
P األطر اإلدارية المشتركة. 

  

 معايير، تم اعتماد التعليم المدرسي بقطاع ومن أجل توحيد مسطرة العمل
، على اعتبار أن التنقيط الفعلي ال يتم الفئات ذاتها بالنسبة لجميع والتقييم التنقيط

باعتبارها آلية  المعاييرمؤشرات هذه نطالقا من ، بل االمعاييراس ـعلى أس
تم على أساس يوبذلك فإن التمييز بين الفئات . موضوعية لقياس مردودية الموظف

  .من الفئات المذكورةفئة  مؤشرات قياس األداء المهني لكل
، يأتي إصدار صور من المعنيين بأجرأته وتفعيلها التهذوفي أفق تقريب 

، البد من اإلشارة إلى أن هذا العمل حتوياتهموقبل استعراض  .هذا الدليل العملي
مكونات أسرة عبر االستشارات التي تمت مع مختلف  تشاركيهو ثمرة مجهود 
بت انص مع الشركاء االجتماعيين من خالل عقد لقاءات عمل التربية والتكوين

  .وزارة التربية الوطنيةموظفي  أداء حول دراسة المقاييس المعتمدة لتقييم
هو مراعاة خصوصية قطاع  األكبر كان الهاجس االستشاراتوفي كل هذه 

وما تفرزه من  ،به تنوع وتعدد الهيئات واألطر العاملة من حيث التعليم المدرسي
  .المهام واالختصاصات المنوطة بها في تنوع وتعدد
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التي  ،ناء عليه، يمكن اعتبار هذا الدليل خالصة لمجمل هذه االستشاراتب
اللجنة المشتركة بين مديرية الموارد  الدراسة التي أعدتها، كان منطلقها األول

ي مطلع الموسم ف البشرية وتكوين األطر ومديرية الشؤون القانونية والمنازعات
وار والنقاش بشأنه في إطار م بعد ذلك تمت مواصلة الحث، 2006-2005الدراسي 

عن اإلدارة وممثلين عن النقابات التعليمية  لجنة موضوعاتية موسعة تجمع ممثلين
ة الوطنية ـ، النقاب)ش.د.ف(النقابة الوطنية للتعليم : األكثر تمثيلية بالقطاع 

، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الجامعة الحرة للتعليم )ش.د.ك(م ـللتعلي
  .الوطنية للتعليموالجامعة 

ات مع مختلف الفاعلين في الميدان، هذا، فضال عن مجموعة من االستشار
ونذكر بالخصوص اللقاءين  الدراسيين التجريبيين اللذان تم تنظيمهما بكل من جهة 

عبدة بمشاركة مختلف الهيئات واألطر التربوية  –تافياللت وجهة دكالة  –مكناس 
وإقليميين ومفتشين وأطر اإلدارة التربوية  واإلدارية من مسؤولين جهويين

  .على الصعيد الجهوي  والمدرسين إلى جانب ممثلي الهيئات النقابية
أينا ، ارتللنظام الجديد للتنقيط والتقييم من أجل ضمان التطبيق السليم والجيدو

  : الفصول التالية حولدليل ال أن يتمحور هذا
 

    ؛ والتقييم التنقيطنظام  اتومرجعي مبادئ ومرتكزات :األول  الفصل
   ؛ والتنظيمية الجاري بها العملالتشريعية  وصمضامين النص : الثاني الفصل
  .ت تقييم األداء المهني للموظفينشبكا : الثالث الفصل

  

  
كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية 

  والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي
  رسيالمكلفة بالتعليم المد 

 
لطيفة العبيدة: إمضاء 
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والمرجعيات  ادئـيرتكز النظام الجديد للتنقيط والتقييم على مجموعة من المب
 :عند أبرزها  فيما يلي نتوقف األساسية،

Ã المبادئ 
قييم التنقيط والت وشبكةعمل النظام الجديد على توسيع سلم :  مبدأ اإلنصاف •

 نشاط عند تقديرمنصف و موضوعي إلتاحة إمكانيات أكبر تمكن من بلورة حكم
 ومردوديته ؛الموظف 

يرمي النظام الجديد إلى االعتراف بالمجهودات التي يبذلها :  مبدأ االستحقاق •
استثمار نتائج التنقيط والتقييم في تحسين  الموظف، والسعي إلى تثمينها من خالل

 الجتماعية واالعتراف باستحقاقاته ؛وضعيته اإلدارية وا
النهج التعاقدي في العالقات التي تربط بين  يرسخإن النظام الجديد :  مبدأ التعاقد •

وبين مختلف  والتالميذوبين األستاذ  والمساعدينالموظف واإلدارة والمسؤول 
 أطراف العملية التربوية والتدبيرية ؛

، التراكم في التنقيط والتقييم إرساء مبدأيرمي النظام الجديد إلى :  مبدأ التراكم •
متواصلة ومترابطة وغير مقتصرة على  /دورية  حيث يجعل من التقييم عملية

 .فقط الترقيسنة 
كما يرتكز هذا النظام على بعض المحددات الضرورية من قبيل االعتماد على 

هية الوظائف المؤشرات كأساس لقياس األداء، باعتبار أن المؤشرات هي التي تترجم ما
  .التي يقوم بها الموظف في أي موقع أو منصب كان

يضمن هذا النظام إمكانية إطالع الموظف الخاضع للتقويم على  ،من جانب آخر
نتائج تقييم أدائه وإبداء الرأي بشأنها، كما يمكن توظيف نتائج تقويم األداء في وضع 

  .كمال الخبرةمخططات العمل الخاصة بالتكوين والتكوين المستمر واست

Ã المرجعیات األساسیة 
يرتكز النظام الجديد لتقييم أداء موظفي قطاع التعليم المدرسي على عدة مرجعيات 

والبرنامج ) 1999(أساسية نذكر على رأسها الميثاق الوطني للتربية والتكوين 
  ).2008(وبينهما التقرير األول للمجلس األعلى للتعليم ) 2008(االستعجالي 

دعت الدعامة الثالثة عشرة إلى إقرار نظام :  الوطني للتربية والتكوينالميثاق  •
 حقيقي للحفز والترقية، يعتمد معايير دقيقة وشفافة وذات مصداقية ؛

أن التوفر على نظام تقويم فعال  16يعتبر المشروع رقم : البرنامج االستعجالي  •
ويدعو إلى تركيز . بويةوناجع، السبيل الوحيد لتقويم السير السليم للمنظومة التر

 التقويم على النتائج وتقييم العمل ؛
التقويم أداة لتشجيع التفوق واالمتياز  يعتبر: التقرير األول للمجلس األعلى  •

 .واالرتقاء المهني
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  الثاني  الفصل

  والتنظیمیة  التشریعیة مضامین النصوص 
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عتمدة بقطاع التعليم سواء منها المتضمنت النصوص التشريعية والتنظيمية 
 تقييم األداءبالوظيفة العمومية، مقتضيات تؤطر مجال  المدرسي أو التي تعتمد

 .باعتبار أهميته البالغة في الحياة اإلدارية للموظف 
ذه النصوص مع استخراج مضامينها ـونستعرض فيما يلي أهم ه 

  :األساسية 

بشأن النظام  1958فبراير  24بتاريخ  1-58-008الشريف رقم الظهير  -1
 :األساسي العام للوظيفة العمومية 

ü  مصحوبة بنظرة عامة من لدن رئيس اإلدارة منح نقطة سنوية للموظف
 يفصح فيها عن قيمته المهنية ؛

ü  بعد دراسة  تعدها اإلدارة كل سنةضرورة التقييد في الئحة الترقي التي
ارية المتساوية وذلك بعد عرضها على اللجان اإلد ،لقيمة الموظف المهنية

 ؛ األعضاء التي تعمل إذ ذاك كلجان للترقي
ü  ، ونالمرشح أمايتم تقييد الموظف في الئحة الترقي حسب ترتيب أحقيته 

 في اإلدارة ؛  مأقدميته باعتبار ونرتبفيفي األحقية ،  ونالمتساو
ü  تحضير الئحة الترقي تتطلب دراسة عميقة لقيمة الموظف المهنية، من إن

مها باألسباب ط التي حصل عليها، واالقتراحات التي يبديها ويدعخالل النق
 . الرؤساء المباشرين

 

بتحديد مسطرة  1968مايو  17بتاريخ   988-68المرسوم الملكي رقم  -2
 :التنقيط وترقي موظفي اإلدارات العمومية في الرتبة والدرجة 

ü عضاء عرض جداول الترقي على أنظار اللجان اإلدارية المتساوية األ
 المختصة ؛

ü  يتعين أن يشمل جدول الترقي الموظفين المتوفرين على الشروط النظامية
 .المطلوبة برسم سنة صالحية هذا الجدول 

بتحديد ساللم األجور  1963يوليو  8بتاريخ  2.62.344المرسوم رقم  - 3
 : وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة

ü ترتيب الموظفين المعنيين باألمر ؛ أنساق الترقي في الرتبة وكيفية 
ü  ؛) الدرجة(تغيير اإلطار من غير تغيير السلم 
ü  الرتب االستثنائية. 
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بتحديد ساللم ترتيب  1973دجنبر  31بتاريخ  2.73.722المرسوم رقم  -4
 :موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا باإلدارات العمومية 

ü ناف الموظفين ؛شبكة األرقام االستداللية الخاصة ببعض أص 
ü  المستعملة لتقدير المرتبات المنفذة لهذه الرتب  الحقيقيةاألرقام االستداللية. 

 

خ ـع بتاري. و 3الح اإلداري رقم ـمنشور وزير الوظيفة العمومية واإلص -5
 :حول الترقي في الدرجة  1999 مارس 18

q مبدأ سنوية لوائح الترقي : 
دارة برسم السنة، مع الحرص يتعين تحضير لوائح الترقي من طرف اإل

على تجنب تأخير البت فيها لسنوات الحقة، تفاديا للمشاكل التقنية التي تعترض 
إنجازها، وتجنبا لآلثار السلبية التي يمكن أن تترتب عن هذا التأخير بالنسبة 

  .للمستفيدين
  

q التقييد في الئحة الترقي :  
قيدا في الئحة الترقي التي يمكن أن تقع الترقية إال إذا كان المترشح م ال

يجب أن تتضمن جميع الموظفين المستوفين للشروط النظامية المطلوبة لهذه 
 .المقترحين للترقي غير الترقية، بما في ذلك الموظفين

q الترتيب حسب االستحقاق :  
ü  ترتيب الموظفين أخذا بعين االعتبار جدارتهم وفاعليتهم في ممارسة عملهم

حصلوا عليها، والتي يجب منحها على أساس تقدير  والنقطة العددية التي
المردودية : شامل ألدائهم ومراعاة لقيمتهم المهنية الحقيقية من حيث

ألسباب من لدن والسلوك واالنضباط معززة باالقتراحات المدعمة با
  ؛ الرؤساء المباشرين

ü مترشحينعنصر األقدمية إال في حالة تعذر الفصل بين  إلىيتم اللجوء  ال 
 .متساويين في األحقية
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q  عرض لوائح الترقي على اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء والمصادقة
  :عليها 

ü  يتم إعداد لوائح الترقي من طرف السلطة التي لها حق التسمية وتعرض
  تصة؛خاإلدارية المتساوية األعضاء الم على أنظار اللجنة

ü معينة أن يبدي اقتراحا يجوز بأي حال من األحوال لموظف ذي رتبة  ال
ين المعنيين يجوز للموظف ، كما الالرتبة يتعلق بترقي موظف أعلى منه في 

 .بالترقية المشاركة في مداوالت اللجنة
 

بتحديد شروط ترقي  2005ديسمبر  2بتاريخ  2-04-403المرسوم رقم  -6
 : موظفي الدولة في الدرجة أو اإلطار 

ü حسب االستحقاق بعد التقييد في جدول يتم الترقي في الدرجة باالختيار ،
  ؛ الترقي

ü  سنويا من عدد الموظفين المتوفرين  %11يتم الترقي باالختيار في حدود
  10(ة ـة المعنيـعلى الشروط النظامية المطلوبة في اإلطار أو الدرج

،  )11السلم (بالنسبة للترقي إلى حدود الدرجة األولى  )سنوات في الدرجة 
خارج  (للترقي إلى الدرجة الممتازة  % 22هذه النسبة في في حين حددت 

سنوات  5والمتوفرين على   7بالنسبة للموظفين المرتبين في الرتبة ) السلم 
 من الخدمة في الدرجة ؛

ü امتحان  عندما ال يخول تطبيق نسبة الحصيص المالي للترقي عن طريق
تم اعتماد إمكانية واحدة االختيار أية إمكانية للترقي، يالكفاءة المهنية أو ب

 .للترقي
 

المتعلق بتطبيق المرسوم رقم  2006أبريل  21بتاريخ . ع.و 2المنشور رقم   -7
بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة  2005دجنبر  2بتاريخ  2- 403-04

 : في الدرجة أو اإلطار 
ü  التوفر على عشر سنوات على األقل في الدرجة أو اإلطار للترقي إلى

 ألولى ؛الدرجة ا
ü  سنوات من الخدمة في الدرجة أو  5تقل عن  وأقدمية ال 7التوفر على الرتبة

 اإلطار قصد الترقي إلى الدرجة الممتازة ؛
ü  ضرورة مراعاة شرط االستحقاق الذي ينبغي أن يتم تقديره وفقا لمقتضيات

 المشار إليه بعده ؛ 2005دجنبر  2بتاريخ  2-05-1367المرسوم رقم 
ü ؛  دول الترقي السنوي طبقا للمسطرة الجاري بها العملالتقييد في ج 
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ü  بالنسبة للترقي إلى حدود الدرجة  % 11مراعاة الحصيص السنوي المتمثل في
خارج (ة الممتازة ــي إلى الدرجـة للترقـبالنسب %22أو  )11السلم (األولى 

 ؛ )السلم
ü ن على احتساب الحصيص السنوي على أساس مجموع المترشحين المتوفري يتم

 . الشروط النظامية المطلوبة داخل نفس اإلطار أو الدرجة

بتحديد مسطرة تنقيط  2005ديسمبر  2 بتاريخ 2-05- 1367المرسوم رقم   -8
 :وتقييم موظفي اإلدارات العمومية 

من النظام األساسي  34و 28أرسى هذا المرسوم الصادر تطبيقا للفصلين 
ة لتنقيط وتقييم أداء موظفي اإلدارات العام للوظيفة العمومية، مسطرة جديد

ل المنجزة  وتقدير أداء العمومية تمكن من الحكم على المؤهالت المهنية واألعما
 .انطالقا من معايير واضحة وموحدة وذلك الموظفين ، 

  :وينص هذا المرسوم على ما يلي  
ü  من طرف رئيس اإلدارة أو  20إلى  0منح الموظف سنويا نقطة عددية من

  :لطة المفوض لها ذلك، بناء على عناصر التنقيط التالية الس
v ة بالوظيفة ؛ـاألعمال المرتبط إنجاز  
v المردودية ؛ 
v القدرة على التنظيم ؛ 
v السلوك المهني ؛ 
v 2 المادة( . البحث واالبتكار(  

 

ü  تمنح النقطة العددية على أساس العناصر المذكورة، وذلك باعتماد النقط الجزئية
 :التالية 

v  تمنح عن إنجاز األعمال المرتبطة بالوظيفة ؛:  5إلى  0من  
v  تمنح عن المردودية ؛:  5إلى  0من  
v  تمنح عن القدرة على التنظيم ؛:  3إلى  0من  
v  تمنح عن السلوك المهني ؛:  4إلى  0من  
v  3المادة  ( . تمنح عن البحث واالبتكار:  3إلى  0من(  
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ü  يس اإلدارة ، عند االقتضاء ، أن يغير من هذا المرسوم، يمكن لرئ 4طبقا للمادة
اله ، ـالنقط الجزئية المطابقة لعناصر التنقيط المذكورة في المادة الثالثة أع

اعتبارا لخصوصيات المهام المسندة لبعض الفئات المهنية ، على أن يساوي 
مجموع النقط الجزئية حاصل مجموع النقط المطابقة لعناصر التنقيط ، وذلك 

  .المكلفة بتحديث القطاعات العامة  تؤشر عليه السلطة الحكوميةبموجب قرار 
ü لرؤساء تسلم البطاقات الفردية للتنقيط قبل فاتح أكتوبر من كل سنة من طرف ا

إلى جميع الموظفين الموجودين في وضعية القيام بالوظيفة، ويثبت  المباشرين
 .سائهم المباشرين فيها المعنيون باألمر البيانات المطلوبة ويرجعونها إلى رؤ

ü  أما بالنسبة للموظفين الموجودين في وضعية اإللحاق فتوجه البطاقات الفردية
للتنقيط الخاصة بهم ، قبل فاتح سبتمبر من كل سنة من طرف اإلدارة األصلية 
إلى اإلدارة الملحقين بها التي تتولى تنقيط المعنيين باألمر طبقا للكيفيات 

ات التنقيط ـهذا المرسوم ، وإرجاع بطاقوالشروط المنصوص عليها في 
 . )7المادة ( مرفوقة ، عند االقتضاء ، بتقارير التقييم إلى اإلدارة األصلية

ü  يخضع الموظف ، من أجل ترشيحه للترسيم والترقي في الدرجة ، لتقييم يتم مرة
 .واحدة على األقل كل سنتين ، يتضمن مقابلة مع الرئيس المباشر 

على العناصر المشار إليها أعاله والنقط  ،لة أساساتنصب هذه المقاب •
الممنوحة للموظف ، ومؤهالته المهنية بالنظر للمهام الموكولة إليه ، وكذا 

  .تطور مساره المهني من حيث الترقي والحركية 
يعد الرئيس المباشر على إثر هذه المقابلة تقريرا يبرز مدى حاجة الموظف  •

والحركية لممارسة مهام مناسبة لمؤهالته ، وكذا لالستفادة من إعادة التأهيل 
  .حقاقه للترسيم والترقي في الدرجةمدى است

يعتبر في الترقي في الدرجة معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات  •
المطلوبة لهذه الترقية ونتائج التقييم والنظرة العامة واالقتراحات المدعمة 

  . )10مادة ال( لمقدمة من طرف الرؤساء المباشرينا
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ق ـ، المتعلق بتطبي 2006سبتمبر  25ع بتاريخ .و 4المنشور رقم  -9
 بتحديد مسطرة تنقيط) 2005دجنبر  2( 2.05.1367مقتضيات المرسوم رقم 

 :ة وتقييم موظفي اإلدارات العمومي
q  تحسين نظام التنقيط:  

ü راوح بين ة تتـة سنويـة عدديـإقرار نقطالل ـتوسيع سلم التنقيط من خ
 النظام السابق ؛في  3إلى  0، بدال من 20و  0
ü  ر، ـمن ثالثة إلى خمسة عناص التنقيطتوسيع عدد العناصر المعتمدة في

 وتخصيص نقطة جزئية مطابقة لكل عنصر ؛
ü لوبة للترقية في اعتماد معدل النقط السنوية الممنوحة برسم السنوات المط

 ؛ الرتبة والدرجة
ü ي الرتبة ، فإن عدد السنوات الواجب أخذه الحتساب معدل النقط للترقية ف

 بعين االعتبار، هو العدد المطلوب للترقية في الرتبة حسب النسق السريع ؛
ü وات ة باالختيار باعتبار عدد السنيحتسب معدل النقط للترقية في الدرج

فيها تأجيل ترقية الموظف  المطلوبة نظاميا ، حيث يتعين في الحالة التي تم
صار في حساب المعدل المذكور على السنوات السابقة مباشرة ، االقتالمعني

 .لسنة الترقي 
 

q  إقرار نظام التقييم:  
ü وكلما  إخضاع الموظف لعملية التقييم مرة واحدة على األقل كل سنتين ؛

أو  ،بموظف تتوفر فيه الشروط النظامية للترقي في الدرجة األمرتعلق 
  ؛) هاء مدة التمرينقبل انت(بموظف متمرن مقبل على الترسيم 

ü إجراء عملية التقييم في شكل مقابلة مع الرئيس المباشر ؛ 
ü التركيز فيه على مدى حاجة يتم  إعداد تقرير من طرف الرئيس المباشر

الموظف لالستفادة من إعادة التأهيل والحركية لممارسة مهام أخرى مناسبة 
 ة ؛لمؤهالته ، ومدى استحقاقه للترسيم أو الترقي في الدرج

ü  وخاصة التقدير العام د الترقي في الدرجةالتقييم عنيوظف تقرير ،
 .حات المدعمة الواردة في التقرير والمقتر
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q  تدابير وإجراءات مصاحبة:  
ü إعداد وإصدار دليل لتنقيط وتقييم موظفي اإلدارات العمومية ؛ 
ü  الدعوة إلى ضرورة اإلسراع بإخراج الدالئل المرجعية لتوصيف وتصنيف

بتاريخ فاتح  8ظائف تطبيقا لمضامين منشور السيد الوزير األول رقم الو
 وع ؛ ذا الموضحول ه 2004يونيو 

ü  جميع المصالح والوحدات العمل على تعميم دليل التنقيط والتقييم على
 ؛ اإلدارية

ü  الدعوة إلى اتخاذ التدابير الالزمة إلحداث قطيعة مع الممارسات الناجمة
يم للتنقيط ، والسهر على ضمان التطبيق السليم عن تطبيق النظام القد
 .والفعال للنظام الجديد 

  

بشأن النظام  2003فبراير  10الصادر في  2-02-854المرسوم رقم  -10
 :األساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية 

ü  كما يلي  األساسي للنظامتحديد الهيئات المكونة للموظفين الخاضعين: 
 لمراقبة التربوية ؛هيأة التأطير وا •
 هيأة التدريس ؛ •
 هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية ؛ •
 هيأة التوجيه والتخطيط التربوي ؛ •
 .هيأة الدعم اإلداري والتربوي واالجتماعي  •
ü مع مطلوبة للترقي إلى مختلف الدرجاتتحديد الشروط النظامية ال ،

 .ختيار التنصيص على النسب المائوية المعتمدة للترقية باال
ü  وكذا نسق الترقي لبعض الرتبتحديد شبكة األرقام االستداللية ، . 
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  الفصل الثالث
 تقییم األداء المھني للموظفین شبكات
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 التقییم ھندسة شبكات
  

  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

 
 

الفئات المعنية 
 بالتقييم

 
 المعايير

 

 
 المؤشرات

 
 

فئات األطــر  •
الخاضعة للنظام 

األساسي الخاص 
 بموظفي الوزارة ؛

األطر المكلفة فئات  •
 ؛بمهام اإلدارة التربوية

 فئات األطــر •
 .المشتركـة

إنجاز األعمال  •
 المرتبطة بالوظيفة ؛

 المردودية ؛ •
 السلوك المهني ؛  •
القـدرة علـى  •

 التنظيـم ؛
 .البحث واالبتكار •

 

 شبكة للتنقيط والتقييم •
تفصل وتوضح 

 ؛ المعايير
  ؛حسب الفئات وضعت •
خصوصيات  راعت •

 القطاع ؛
في االعتبار  خذتأ •

 .تنوع األنشطة
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 )من یقیم من ؟(التقییم  شبكات ھیكلة
  

1  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .بالنسبة للعاملين باإلدارة المركزية تعرض بطاقة التنقيط على مصادقة السيد المدير المركزي 1

 الفئة المعنیة
بالتقییم   

 الجھة المسؤولة 
 عن التقییم

 

 الجھة المسؤولة 
 عن المصادقة

 
 
 

  ريسهيأة التد
 المفتش المختص

 

 أطر التفتيش والتأطير
 

 

 النائب اإلقليمي
أو مدير األكاديمية   

 
 

 مدير األكاديمية

 
 

فئات األطر المكلفة بمهام 
 اإلدارة التربوية

 

 رؤساء المصالح بالنيابة

 
المستشارون والممونون 

قتصاد والمفتصدون وملحقو اال
 واإلدارة

أطر الدعم التربوي 
 واالجتماعي

 

 

 الرئيس المباشر

 
 

 األطر المشتركة
 

 

 الرئيس المباشر

 

 مدير المؤسسة

 المفتش المختص

 الرئيس المباشر

 

 النائب اإلقليمي

 مدير األكاديمية

 النائب اإلقليمي

 مدير األكاديمية

 النائب اإلقليمي

 مدير األكاديمية

 
 النائب اإلقليمي

 مدير األكاديمية

1لنائب اإلقليمي ا  

  1مدير األكاديمية 
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  أداء شبكات تقییم
  ام األساسيـالخاضعة للنظ األطر 

  الخاص بموظفي وزارة التربیة الوطنیة  
  

 ھیأة التدریس •
 یأة التأطیر والمراقبة التربویةھ •
 التربويالمفتشون في التوجیھ  •
 المفتشون في التخطیط التربوي •
 یةمفتشو المصالح المادیة والمال •
 في التوجیھ التربوي المستشارون •
 المستشارون في التخطیط التربوي •
 تصدون وملحقو االقتصاد واإلدارةالممونون والمق •
 أطر الدعم التربوي واالجتماعي •
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   ھیأة التدریسل األداء المھني شبكة تقییم  – 1
  شبكة المفتش المختص  - 1.1

1�����������������  

  ................................:و .ت.رقم ب..  .....................................:اإلسم العائلي  - 
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   ......................................... :النيابة ....................................... :مادة التدريس - 
   ............ :) ة(المستويات المسندة لألستاذ ..................................... :مادة التخصص - 
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  ........................................ : الدرس .....................................: الزيارةخ تاري - 
  .. .........: )التحضير(اإلعداد القبلي للدرس............. ................................. : القسم - 
  ......................: صفية ةآخر زيارريخ تا ..................................... : عدد التالميذ - 

  

3���������������  
  مالحظات  3 /النقطة   المؤشرات  المعايير

فة
ظی

الو
ة ب

بط
رت

الم
ل 

عما
األ

ز 
جا

إن
  

التمكن من 
المعارف 
المرتبطة 
بالمادة 
  المدرسة

      دقة وصحة المفاهيم والمصطلحات والمساطر

      اإلجابة بوضوح على أسئلة المتعلمين

      إحالة المتعلمين على موارد ومصادر للتعلم
يط

ش
لتن

وا
س 

ري
تد
 ال

ت
جيا

نه
 م

من
ن 

مك
الت

  

االلتزام بعرض األنشطة حسب الخطوات 
      الواردة في المخطط

      التوزيع المالئم للزمن على عناصر األنشطة

      استثمار التعلمات المرصدة
      التكامل مع المواد الدراسية األخرى

      ناء التعلماتبفي  ج المنطقيالتدر

      مشكلة/ االنطالق من وضعية 
استعمال المنهج (استنتاج القوانين، والقواعد 

      ...)العلمي والتجريبي والمالحظة

      تركيز األنشطة على الكفايات المستهدفة

      مشاركة جميع المتعلمين في األنشطة
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      استخدام األساليب الجديدة للتدريس

 
  المؤشرات  المعايير

  النقطة 
  3على 

  مالحظات

فة 
ظی

الو
ة ب

بط
رت

الم
ل 

عما
األ

ز 
جا

إن
)

مة
تت

(  

رات
ست

 با
ام
لم

اإل
ي

ق 
ار

فو
 ال

عاة
را

وم
م 

عل
الت

ت 
جيا

ين
لم

تع
لم

ن ا
 بي

ية
رد

الف
  

      تنويع أنشطة التعليم
تنويع األسئلة من حيث الصياغة ودرجة 

      الصعوبة
مراعاة مستويات المتعلمين في مختلف 

      األنشطة
تحديد مستويات التعليم بعد كل مرحلة 

      )مجموعة من األنشطة(
إقدار المتعلمين على البحث من أجل التعلم 

      الذاتي
تحسن مستوى المتعلمين بمن فيهم المتعثرون 

      والمتفوقون

      تربية المتعلمين على االختيار
      استمتاع المتعلم بالتعلم

    /63  1 النقطة الجزئية

ودی
رد

الم
  ةـــ

  التمكن
من أدوات  

  التواصل

استعمال لغة تدريس سليمة ومناسبة 
      لمستوى المتعلمين

      ...)رسوم ومبيانات(تنويع تقنيات التعبير 

وضوح النطق ومالءمة النبرات 
      والحركات

العمل على 
بت ثقافة 
الحوار 

والتعاون 
والتنظيم بين 

  المتعلمين

      إنجازات المتعلمينتتبع وثائق و

      مراعاة اقتراحات واهتمامات المتعلمين

تعاون المتعلمين بفعالية مع بعضهم 
      البعض

استعمال 
الموارد 

  الديداكتيكية

      مالءمة الموارد لألنشطة

استثمار أنشطة مالئمة للحصة من الكتاب 
      المدرسي

      تنظيم عرض المعلومات والوثائق

ل السليم للموارد الديداكتيكية في االستعما
      األنشطة
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  المؤشرات  المعايير

  النقطة 
  3على 

  مالحظات

ــة
دیـ

دو
مر

ال
 )

مة
تت

(  

تقويم 
  التعلمات

      التأكد من تحقق األهداف المخطط لها

بناء وضعيات تقويمية لقياس الكفايات 
      المستهدفة

      تنويع طرائق وأدوات التقويم

      تقويمصدق نتائج ال

      تنمية ثقافة التقويم الذاتي لدى المتعلمين

      تقديم المساعدة، عند الضرورة، للمتعلمين

استثمار نتائج التقويم في تصنيف 
      المتعلمين

استثمار نتائج التقويم في ضبط طرائق 
      التدريس

      اختيار الوقت المناسب للتقويم

    /57  2النقطة الجزئية 

رة
لقد

ا
 

ظیم
لتن

ى ا
عل

  
إعداد 

الوثائق 
التربوية 
  وتحيينها

      تحيين الوثائق

      مالءمة التخطيط لحاجات المتعلمين

      الصياغة السليمة للكفايات والمهام

      تحديد عدة تقويم الكفايات

      تحديد وضعيات التقويم

      التوزيع المالئم لزمن التدريس

تدبير الفصل 
      الموارد في الوقت المناسباستخدام   الدراسي

االنخراط في 
العمل 
  الجماعي

      التواصل مع المتعلمين

    /24  3النقطة الجزئية 
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  المؤشرات  المعايير

  النقطة 
  3على 

  مالحظات

ك 
سلو

ال
ني

مھ
ال

  

تنمية القيم 
األخالقية 

لدى 
  التالميذ

إشراك المتعلمين في وضع واحترام 
      قواعد النظام والعمل

    /3  4جزئية النقطة ال

كار
البت

 وا
حث

الب
  

حل 
المشكالت 
وتشجيع 
  المبادرة

استغالل موارد إضافية جديدة من محيط 
      المؤسسة

تطوير 
الخبرة عبر 
التكوين 
 الذاتي و

  المؤسساتي

وضع خطة موثقة ومعلنة من طرف 
      المدرس لتطوير خبرته المهنية

      المبادرة إلى التكوين الذاتي والمؤسساتي

تقديم (سهام الموثق في تقويم المنهاج اإل
      )اقتراحات

      إدماج وتوظيف المستجدات المهنية

    /15  5النقطة الجزئية 

    162/  المحصل علیھا الجزئیة مجموع النقط

    /30  1نقطة التقییم المھني 

  
  

                                                
  :لمعادلة التالية وفق ا التقييم المهني للمفتشتحتسب نقطة  1
  

  =نقطة التقييم المهني 
  X 30المحصل عليها  مجموع النقط الجزئية

  X 3عدد المؤشرات 
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  ...)تكوينات،غياب ،تنويهات ،ستفساراتا(صادرة عن اإلدارة ) ة(مالحظات أخرى مبينة في ملف األستاذ -1.4

 ---------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------- --------
 ---------------------------------------------------------  

  
  :المهنية) ها(على تحسين مردوديته) ة(اقتراحات لمساعدة األستاذ -2.4

         -----------------------------------------------------------   
         -----------------------------------------------  ------------  
         -----------------------------------------------------------    
        -----------------------------------------------------------   
        -----------------------------------------------------------   

   

  
 

  :لتقييم ا الذي أنجز المسؤولإسم وصفة وتوقيع 
....................................... 

  

5��� � ����������������� � � ������������������ ������ ���  
  

 ---------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------

 ------------------------------------ ---------------------
 ---------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------  

  

  
  : )ة(األستاذإسم وصفة وتوقيع                   
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 شبكة  مدیر المؤسسة  - 2.1
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  المؤشرات  المعايير
  النقطة 

  3على 
  مالحظات

ــة
ودی

رد
الم

  

تقويم 
  التعلمات

      توثيق نتائج التقويم

اإلخبار الفوري بنتائج التقويم 
      ...)المتعلمون، األمهات واآلباء(

ر نتائج التقويم في الدعم استثما
  االجتماعي والنفسي والتربوي

    

استثمار نتائج التقويم في اتخاذ 
  القرارات المالئمة

    

    /12  1النقطة الجزئية 

ظیم
لتن

ى ا
عل

رة 
لقد

ا
  

إعداد 
الوثائق 
التربوية 
  وتحيينها

التخطيط الموثق لمختلف األنشطة 
      ...)يومي، دوري، سنوي،(

      كتيكيةالتقنيات الديداتوثيق الموارد و

تدبير الفصل 
الدراسي 

الفضاء (
والزمن 
  )والموارد

      تنفيذ المقرر الدراسي بالوتيرة المالئمة

توزيع المتعلمين داخل فضاء الدراسة 
التوزيع إلى مجموعات وأشكال (

  ...)العمل األخرى الحديثة
    

      الحرص على انضباط المتعلمين للوقت
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  لمؤشراتا  المعايير
  النقطة 

  3على 
  مالحظات

یم 
نظ

الت
ى 

عل
رة 

لقد
ا

)
مة

تت
(  

تدبير الفصل 
الدراسي 

الفضاء (
والزمن 
  )والموارد

      االلتزام بالحصص الزمنية المصادق عليها

      االعتناء بفضاء التدريس

      تعاون المتعلمين في تنظيم الفصل

      إسهام المتعلمين في إعداد الموارد

ي االنخراط ف
العمل 
  الجماعي

      اإلسهام في مشاريع المؤسسة

      التواصل مع الزمالء

      التواصل مع اإلدارة

      التواصل مع األمهات واآلباء

    /39  2النقطة الجزئية 

ني
مھ

 ال
وك

سل
ال

  

االلتزام بقيم 
المهنة 

  تهااخالقيأو

      الحفاظ على ممتلكات المؤسسة
      تجنب العنف البدني والنفسي

احترام وتعزيز القيم المحلية والوطنية 
      واإلنسانية

      الحرص على سمعة المهنة
      الحفاظ على أسرار المهنة

 المواظبة
والتفرغ 
للمهنة 
واحترام 
األنظمة 

الجاري بها 
  العمل

      التفرغ للمهنة المواظبة على العمل و

      التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية

      بالنظام الداخلي للمؤسسة االلتزام

      المتمدرسين التطوع لمهـام إضافيـة لفائـدة

الحرص على عدم انقطاع المتعلمين عن 
      الدراسة

تنمية القيم 
األخالقية 

  دى التالميذـل

      تصحيح القيم والسلوكات السلبية لدى المتعلمين

      ات المؤسسةـاظ على ممتلكـالحف قيم ةـتنمي

    /36  3الجزئية  النقطة
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  المؤشرات  المعايير
  النقطة 

  3على 
  مالحظات

كار
البت

 وا
حث

الب
  

حل 
المشكالت 
وتشجيع 
  المبادرة

      التكيف مع إكراهات العمل

التعريف بإنتاجات المتعلمين التي 
  تستحق التعميم والنشر

    

    /6  4النقطة الجزئية 

    /93  المحصل علیھا الجزئیة مجموع النقط

      1قییم المھني نقطة الت

3��������� �� � � �  

  ...)تكوينات،غياب ،تنويهات ،استفسارات(صادرة عن اإلدارة ) ة(مالحظات أخرى مبينة في ملف األستاذ -1.3
 ---------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------

---------- -----------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------  

  :المهنية) ها(على تحسين مردوديته) ة(اقتراحات لمساعدة األستاذ -2.3
        --------------------  ---------------------------------------  
         -----------------------------------------------------------   
         -----------------------------------------------------------    
        -----------------------------------------------------------   
       -----  ------------------------------------------------------  

 
  :المسؤول عن التقييم إسم وصفة وتوقيع 

....................................... 
  

                                                
  :وفق المعادلة التالية  التقييم المهني للمفتشتحتسب نقطة  1
  

  =نقطة التقييم المهني 
  X 30المحصل عليها  مجموع النقط الجزئية

  X 3عدد المؤشرات 
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5��� � ����������������� � � ������������������ ������ ���  
  

 ---------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------

 -------- -------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------  

 ---------------------------------- -----------------------  
  

  
  :) ة(األستاذإسم وصفة وتوقيع                   
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  یأة التأطیر والمراقبة التربویة ھل األداء المھنيشبكة تقییم  – 2
1���� � �� �����������
  .................................:و .ت.رقم ب  .. ....................................:اإلسم العائلي  - 
  .................................. :رقم التأجير    .................................. :اإلسم الشخصي  - 
  ... ......................................:النيابة    ................................. : اإلطارأو الدرجة - 
   ..................................... :األكاديمية   .................................... :مادة التخصص - 

2�����������������

  المؤشرات  المعايير
  النقطة 

  3على 
  مالحظات

طة 
رتب

الم
ل 

عما
األ

ز 
جا

إن
فة

ظی
الو

ب
  

     انتظام الزيارات الميدانية 
تأطير ومراقبة عمل األساتذة والمكلفين بمهام اإلدارة 

      التربوية 

ها ية وتنفيذالمساهمة في إعداد البرامج والمناهج الدراس
  وتقويمها 

    

      المشاركة في االمتحانات والمباريات المدرسية والمهنية 

التنسيق بين مختلف األطراف المعنية وتعميم التجارب 
      الناجحة 

    /15  1النقطة الجزئية 

دیة
دو

مر
ال

    

     الحرص على شمولية وموضوعية التقويم وتكامل عناصره 

      التربوية ترسيخ الدور االستراتيجي للمراقبة 

      تقدير المردودية وقياس المنجزات واستثمار النتائج وتتبعها 

      تطوير آليات التتبع والمواكبة المستمرة 
       رصد االختالالت وإيجاد الحلول لإلشكاليات المطروحة

    /15  2النقطة الجزئية   

ني
مھ

 ال
وك

سل
ال

  

     اإلقناع النزاهة واالنفتاح والحوار والقدرة على 
      الحرص على التقيد بالنصوص القانونية والتنظيمية 

      نام في العمل والسلوك الحسالمواظبة واالنتظ
اإلدارة، (التواصل مع مكونات األسرة التعليمية 

      ...) األساتذة، الزمالء،

       والتعاطي اإليجابي مع المهنةاتخاذ المبادرة 

    /15  3النقطة الجزئية        
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  المؤشرات  عاييرالم

  النقطة 
  3على 

  مالحظات

ى 
عل

رة 
لقد

ا
ظیم

لتن
ا

   

توثيق المخططات وتكييفها مع المستجدات 
     والخصوصيات 

المساهمة في إعداد وتنفيذ مخططات التربية 
  والتكوين وتقويم نتائجها 

    

المساهمة في تدبير الحياة المدرسية والتربوية 
      وتتبعها في مختلف تجلياتهـا 

    /9  4لنقطة الجزئية ا

ث 
بح

ال
كار

البت
وا

   

االستفادة من التكوين الذاتي والنظامي في اإلنتاج 
     التربوي والبيداغوجي 

في مجال  المساهمة في إنجاز الدراسات واألبحاث
  التخصص

    

    /6  5النقطة الجزئية 

    /60  المحصل علیھا الجزئیة مجموع النقط
  

3��������� �� � � �  
  .)..، تنويهات، غياب،تكويناتاستفسارات(صادرة عن اإلدارة) ة(ملف الموظف أخرى مبينة في مالحظات -1.3

 ---------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------

-- -------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------  

  
  :المهنية) ها(على تحسين مردوديته) ة(اقتراحات لمساعدة الموظف -2.3

         -----------------------------------------------------------   
        -  ----------------------------------------------------------   
         -----------------------------------------------------------    
        -----------------------------------------------------------   
       ------------------------------------------------------  -----  

   

  
  :المسؤول عن التقييم إسم وصفة وتوقيع 

.......................................  
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4���� ���� � �� ��������� � � ������������������ ������ ���  
  

 ---------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------

---------- -----------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------  

  

  
  :) ة(الموظفإسم وصفة وتوقيع                 
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  یھ التربوي التوج للمفتشین فيشبكة تقییم األداء المھني  - 3
1���� � �� �����������
  .................................:و .ت.رقم ب..   ....................................:اإلسم العائلي  - 
  ................................. :رقم التأجير    .................................. :اإلسم الشخصي  - 
  ... ......................................:النيابة    ................................. : اإلطارأو الدرجة - 
  ..................................... :األكاديمية   .................................... :مادة التخصص - 

2�����������������

  المؤشرات  المعايير
  النقطة 

  3على 
  مالحظات

جاز
إن

 
ل 

عما
األ

طة 
رتب

الم
فة

ظی
الو

ب
  

     تأطير ومراقبة المستشارين في التوجيه التربوي
     تنسيق أنشطة أطر التوجيه التربوي

     تنسيق عملية إعداد مجالس األقسام

     تنسيق برامج العمل مع القطاعات األخرى
     التمكن العلمي والمهني في مجال التخصص

    /15  1النقطة الجزئية 

رد
الم

دیة
و

    

تتبع المردودية الداخلية للمؤسسات التعليمية 
     والمساهمة في الرفع منها

المساهمة في استثمار التقارير التخصصية ووضع 
     برامج عمل

     تأطير دورات التكوين المستمرإعداد و المساهمة في

     تتبع الحياة المدرسية وإيجاد الحلول لتعثر سيرها

     والتتبع ومواكبة أنشطة أطر التوجيه تطوير آليات التنسيق

    /15  2النقطة الجزئية 

ني
مھ

 ال
وك

سل
ال

  

     المواظبة واالنتظام في العمل والسلوك الحسن

     التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية
القدرة على التواصل مع مختلف مكونات األسرة 

     التعليمية

     من فرق العملاالنفتاح والحوار والقدرة على االندماج ض
     والتعاطي اإليجابي مع المهنةاتخاذ المبادرة 
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    15/  3النقطة الجزئية 
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  المؤشرات  المعايير

  النقطة
  3على 

  مالحظات

ى 
عل

رة 
لقد

ا
ظیم

لتن
ا

   

تنظيم وتتبع مراقبة خدمات اإلعالم والتوجيه 
     وتقويمها

     القدرة على التشخيص والمراقبة والتتبع والتنسيق

ساهمة في ترسيخ الدور االستراتيجي للتوجيه الم
     التربوي

    9/  4النقطة الجزئية 

ث 
بح

ال
كار

البت
وا

   

المساهمة في إنجاز الدراسات واألبحاث التربوية 
     في مجال التوجيه التربوي

توظيف التكنولوجيات الحديثة والتكوين لالرتقاء 
     بمجال التخصص

    6/  5النقطة الجزئية 

    60/  المحصل علیھا الجزئیة قطمجموع الن
 

3��������� �� � � �  
  ...)تكوينات،غياب،تنويهات ،استفسارات(صادرة عن اإلدارة ) ة(مالحظات أخرى مبينة في ملف الموظف -1.3

 ---------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------- -

 ---------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------  

  
  :المهنية) ها(على تحسين مردوديته) ة(اقتراحات لمساعدة الموظف -2.3

         ---------  --------------------------------------------------  
         -----------------------------------------------------------   
         -----------------------------------------------------------    
        -----------------------------------------------------------   

        -----------------------------------------------------------   
   

  
  :المسؤول عن التقييم إسم وصفة وتوقيع 

.......................................  
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4���� ���� � �� ��������� � � ������������������ ������ ���  
  

 ---------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------

---------- -----------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------  

  

  
  :) ة(الموظفإسم وصفة وتوقيع                 
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  التربوي  یطالتخط للمفتشین فيشبكة تقییم األداء المھني  - 4
1���� � �� �����������
  .................................:و .ت.رقم ب..   ....................................:اإلسم العائلي  - 
  ................................. :رقم التأجير    .................................. :اإلسم الشخصي  - 
  ... ......................................:النيابة    ................................. : اإلطارأو الدرجة - 
  ................................... : األكاديمية   ................................... :مادة التخصص  - 

2�����������������

  المؤشرات  المعايير
  النقطة 

  3على 
  مالحظات

ز 
جا

إن
ل 

عما
األ

فة
ظی

الو
ة ب

بط
رت

الم
  

     تأطير ومراقبة المستشارين في التخطيط التربوي
تنسيق أنشطة أطر التخطيط وضع مخطط العمل و

     التربوي

     مراقبة ترشيد استعمال وتدبير البنايات والتجهيزات المدرسية

     التأطير التقني إلعداد ووضع الخريطة المدرسية
     في مجال التخصص التمكن العلمي والمهني

    /15  1النقطة الجزئية 

دیة
دو

مر
ال

    

تتبع واستثمار نتائج اإلحصاء السنوي ووضع مؤشرات 
     تربوية

المساهمة في استثمار التقارير التخصصية ووضع 
     برامج عمل

     تأطير دورات التكوين المستمرو إعداد المساهمة في
     يةعثر سير الحياة المدرستإيجاد الحلول ل

     تطوير آليات التنسيق والتتبع ومواكبة أنشطة أطر التخطيط

    /15  2النقطة الجزئية 

ني
مھ

 ال
وك

سل
ال

  

     المواظبة واالنتظام في العمل والسلوك الحسن
     التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية

     القدرة على التواصل مع مختلف مكونات األسرة التعليمية

     وار والقدرة على االندماج ضمن فرق العملاالنفتاح والح

     اتخاذ المبادرة من أجل االرتقاء بمجال التخصص
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    /15  3النقطة الجزئية 
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  المؤشرات  المعايير

  النقطة
  3على 

  مالحظات

ى 
عل

رة 
لقد

ا
ظیم

لتن
ا

   

     توثيق المخططات وتكييفها مع المستجدات

     تنسيقالقدرة على التشخيص والمراقبة والتتبع وال

المساهمة في ترسيخ الدور االستراتيجي للتخطيط 
     التربوي

    /9  4النقطة الجزئية 

ث 
بح

ال
كار

البت
وا

   

المساهمة في إنجاز الدراسات واألبحاث التربوية 
     في مجال التخطيط التربوي

توظيف التكنولوجيات الحديثة والتكوين لالرتقاء 
     بمجال التخصص

    /6  5النقطة الجزئية 

    60/  المحصل علیھا الجزئیة مجموع النقط
  

3��������� �� � � �  
  ..)،تكويناتغياب ،تنويهات ،استفسارات(صادرة عن اإلدارة ) ة(مالحظات أخرى مبينة في ملف الموظف -1.3

 ---------------------------------------------------------
 ------------------------------------------- --------------

 ---------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------  

  
  :المهنية) ها(على تحسين مردوديته) ة(اقتراحات لمساعدة الموظف -2.3
         -----------------------------------------------------------   

         -----------------------------------------------------------   
         -----------------------------------------------------------    
       ------------------------------------------------  -----------  
        -----------------------------------------------------------   

   

  
  :المسؤول عن التقييم إسم وصفة وتوقيع 

.......................................  
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المادیة  المصالح شبكة تقییم األداء المھني لمفتشي  - 5

  والمالیة 
1���� � �� �����������
  .................................:و .ت.رقم ب..   ....................................:اإلسم العائلي  - 
  .................................. :رقم التأجير    .................................. :اإلسم الشخصي  - 
  ... ......................................:النيابة    ................................. : لدرجةاإلطارأو ا - 
  ..................................... :األكاديمية   ................................... :مادة التخصص  - 

2- ������������  

  المؤشرات  المعايير
  النقطة 

  3على 
  تمالحظا

ل 
عما

األ
ز 

جا
إن

فة
ظی

الو
ة ب

بط
رت

الم
  

     التمكن العلمي والمهني في مجال التخصص 
تتبع حالة البنايات والتجهيزات والمواد والتأكد من حسن 

      استغاللها

مراقبة وتتبع عمل الموارد البشرية التابعة للمصالح 
  المادية والمالية

    

     مراقبة وضعية مؤسسات التربية والتكوين 
مراقبة مدى توفر المؤسسات على وسائل العمل وجودة 

     صيانتها 

    /15  1النقطة الجزئية 

دیة
دو

مر
ال

    
     تقدير المردودية وقياس النتائج واستثمارها في تحسين األداء 

االنخراط في إنجاز وتتبع ومراقبة مشاريع اإلصالحات 
     الكبرى 

      اجحة في المجالتنسيق وتتبع األشغال وتعميم التجارب الن

ترشيد استثمار الموارد ونشر ثقافة الشفافية في التدبير المادي 
      والمالي

     الحلول لإلشكاليات المطروحة  رصد االختالالت وإيجاد
    /15  2النقطة الجزئية 

ك 
سلو

ال
ني

مھ
ال

  

     المواظبة واالنتظام في العمل والسلوك الحسن 
     التنظيمية التقيد بالنصوص التشريعية و

     التواصل واإلشعاع في المحيط 
     النزاهة والموضوعية والقدرة على اإلقناع 
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     اتخاذ المبادرة من أجل االرتقاء بمجال التخصص 

    /15  3النقطة الجزئية 
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  المؤشرات  المعايير
  النقطة
  3على 

  مالحظات

ى 
عل

رة 
لقد

ا
ظیم

لتن
ا

   

طير وإعداد البرامج الدقة والفعالية في التنظيم والتأ
     السنوية وتتبعها

توثيق التقارير والمنجزات وتحيين الوثائق المنظمة 
     لمجاالت التخصص

     تكييف خطط العمل مع المستجدات

    /9  4النقطة الجزئية 

ث 
بح

ال
كار

البت
وا

   

القدرة على البحث واإلنتاج والنشر واستثمار 
     المعارف في المجال

أطير والمراقبة في المجالين تجديد آليات الت
     التدبيري والمحاسباتي

    /6  5النقطة الجزئية 

    60/  المحصل علیھا الجزئیة مجموع النقط
  

3��������� �� � � �  
  ..)،تكويناتغياب ،تنويهات ،استفسارات(صادرة عن اإلدارة ) ة(مالحظات أخرى مبينة في ملف الموظف -1.3

 ------------------------------- --------------------------
 ---------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------  

  
  :المهنية) ها(على تحسين مردوديته) ة(اقتراحات لمساعدة الموظف -2.3

         -----------------------------------------------------------   
         -----------------------------------------------------------   
         -----------------------------------------------  ------------   
        -----------------------------------------------------------   
        -----------------------------------------------------------   

   

  
  :المسؤول عن التقييم إسم وصفة وتوقيع 

.......................................  

 
  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


ــــــــــــــــــــــــــــ تقييم األداء المهني مديرية الموارد البشرية وتكوين األطر  

 47

4���� ���� � �� ������� � � �������������������� ������ ���  
  

 ---------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------- -

 ---------------------------------------------------------  
  

  
  :) ة(الموظفإسم وصفة وتوقيع                 
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  التربوي  في التوجیھللمستشارین شبكة تقییم األداء المھني  – 6
1���� � �� �����������
  ................................:و .ت.رقم ب..  .....................................:اإلسم العائلي  - 
  ................................. :رقم التأجير  ................................... :اإلسم الشخصي  - 
  ... ...................................:المؤسسة .................................. : اإلطارأو الدرجة - 
  ......................................... :لنيابةا ..................................... :مادة التخصص - 

2�����������������

  المؤشرات  المعايير
  النقطة 

  3على 
  مالحظات

ل 
عما

األ
ز 

جا
إن

فة
ظی

الو
ة ب

بط
رت

الم
  

التمكن العلمي والمهني في مجال اإلعالم والتوجيه 
     المدرسي

     لمتعلقة باآلفاق التعليمية والمهنيةالمعطيات انشر تحيين و

     تنظيم وتتبع خدمات اإلعالم والتوجيه بالمؤسسات التعليمية

     القيام بالمقابالت والفحوص السيكولوجية للتالميذ
     المساهمة في تهيئ الدخول المدرسي

    /15  1النقطة الجزئية 

دیة
دو

مر
ال

    

ليمية والمساهمة في تتبع المردودية الداخلية للمؤسسات التع
     الرفع منها

ضبط الوثائق المتعلقة بالتمدرس والتوجيه وتقديم اقتراحات 
     في شأنها

تتبع اإلجراءات المتخذة في مجال التمدرس والتوجيه 
     التربوي

     تتبع الحياة المدرسية وإيجاد الحلول لتعثر سيرها
     المشاركة في دورات التكوين المستمر

    /15  2الجزئية  النقطة

ني
مھ

 ال
وك

سل
ال

  

     المواظبة واالنتظام في العمل
     االنضباط والتميز بالسلوك الحسن

     التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية
التواصل مع مختلف مكونات األسرة التعليمية واإلشعاع 

     في المحيط

     القدرة على التعاون والمشاركة والعمل ضمن فريق
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    /15  3الجزئية  النقطة
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  المؤشرات  المعايير
  النقطة
  3على 

  مالحظات

ى 
عل

رة 
لقد

ا
ظیم

لتن
ا

   

     وتحديد األولويات وتدبير الوقت البرمجة

     القدرة على التشخيص والمراقبة والتتبع
القدرة على التكيف مع المتغيرات ومواجهة 

     الصعوبات الطارئة

    /9  4النقطة الجزئية 

ث 
بح

ال
بتك

اال
و

   ار

استثمار المعارف لتطوير وإنجاح مخططات 
     التربية والتعليم

توظيف التكنولوجيات الحديثة والتكوين لالرتقاء 
     بمجال التخصص

    /6  5النقطة الجزئية 

    60/  المحصل علیھا مجموع النقط الجزئیة

     1نقطة التقییم المھني 
  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                
  :وفق المعادلة التالية  التقييم المهني للمفتش تحتسب نقطة 1
  

  =نقطة التقييم المهني 
  X 30المحصل عليها  مجموع النقط الجزئية

  X 5عدد المؤشرات 
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  )...استفسارات، تنويهات، غياب،تكوينات(صادرة عن اإلدارة) ة(نة في ملف الموظفمالحظات أخرى مبي -1.3

 ---------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------

 ----------- ----------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------  

  
  :المهنية) ها(على تحسين مردوديته) ة(اقتراحات لمساعدة الموظف -2.3

         -----------------------------------------------------------   
        ----------  -------------------------------------------------  
         -----------------------------------------------------------    
        -----------------------------------------------------------   
        -----------------------------------------------------------   

   
  

  :المسؤول عن التقييم إسم وصفة وتوقيع 
.......................................  

  

4���� ���� � �� ��������� � � ������������������ ������ ���  
  

 ---------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------

--------- ------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------  

  
  

  :) ة(الموظفإسم وصفة وتوقيع                 
  
  

  : ملحوظة هامة
الذي يعمل بمؤسسة تعليمية التربوي التوجيه أو التخطيط  إن الرئيس المباشر للمستشار في 

 التربوي في حين أن الرئيس المباشر للمستشار في التوجيه أو التخطيط. واحدة هو مدير المؤسسة
  .الذي يعمل بعدة مؤسسات فهو النائب اإلقليمي
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   وي الترب في التخطیط شبكة تقییم األداء المھني للمستشارین – 7
1���������� � �������
  ................................:و .ت.رقم ب..  .....................................:اإلسم العائلي  - 
  ................................. :رقم التأجير  ................................... :اإلسم الشخصي  - 
  ... ...................................:المؤسسة .................................. : اإلطارأو الدرجة - 
  ......................................... :لنيابةا ..................................... :مادة التخصص - 

2�����������������

  المؤشرات  المعايير
  النقطة 

  3على 
  مالحظات

ل 
عما

األ
ز 

جا
إن

فة
ظی

الو
ة ب

بط
رت

الم
  

      وتنفيذ مخططات التربية والتعليم وتقييمها عدادإ
     المشاركة في عملية اإلحصاء المدرسي

     وضع الخريطة المدرسية وتهيئ الدخول المدرسي
تطبيق اإلجراءات الالزمة لتعميم وتشجيع التمدرس 

     بالتعليم األولي واالبتدائي وتحسين جودته

     لتخصصالتمكن العلمي والوظيفي في مجال ا

    /15  1النقطة الجزئية 

دیة
دو

مر
ال

    

استخالص النتائج المرتبطة باإلحصاء والخريطة 
     المدرسية وتقييمها

     المساهمة في تحليل المعطيات التربوية وبرمجة البنايات

تحديد األهداف والغايات والفئات المستهدفة من 
     مخططات التربية والتعليم بدقة وفعالية

نظيم وتوثيق ملفات الخريطة المدرسية ضبط وت
     واإلحصاء السنوي

     المشاركة في دورات التكوين المستمر

    /15  2النقطة الجزئية 

ني
مھ

 ال
وك

سل
ال

  

     المواظبة واالنضباط في العمل
     االنضباط والتميز بالسلوك الحسن

     التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية
نات األسرة التعليمية التواصل مع مختلف مكو

     واإلشعاع في المحيط

     القدرة على التعاون والمشاركة والعمل ضمن فريق
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    /15  3النقطة الجزئية 
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  المؤشرات  المعايير

  النقطة
  3على 

  مالحظات

ى 
عل

رة 
لقد

ا
ظیم

لتن
ا

   

     التخطيط والبرمجة وتحديد األولويات
     القدرة على التشخيص والمراقبة والتتبع

القدرة على التكيف مع المتغيرات ومواجهة 
     الصعوبات الطارئة

    9/  4النقطة الجزئية 

ث 
بح

ال
كار

البت
وا

   

استثمار المعارف لتطوير وإنجاح مخططات 
     التربية والتعليم

توظيف التكنولوجيات الحديثة والتكوين لالرتقاء 
     بمجال التخصص

    6/  5النقطة الجزئية 

    60/  المحصل علیھا یةمجموع النقط الجزئ

      1نقطة التقییم المھني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  :وفق المعادلة التالية  التقييم المهني للمفتشتحتسب نقطة  1
  

  =نقطة التقييم المهني 
  X 30المحصل عليها  مجموع النقط الجزئية

  X 3لمؤشرات عدد ا
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3��������� �� � � �  

  .)..،تكويناتغياب ،تنويهات ،استفسارات(صادرة عن اإلدارة) ة(ملف الموظف مالحظات أخرى مبينة في -1.3
 ---------------------------------------------------------

------------------------------ ---------------------------
 ---------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------  

  
  :المهنية) ها(على تحسين مردوديته) ة(اقتراحات لمساعدة الموظف -2.3

         -----------------------------------------------------------   
         -----------------------------------------------------------   
         -----------------------------------------------------------    
        -----------------------------------  ------------------------  
        -----------------------------------------------------------   

   

  
  :المسؤول عن التقييم إسم وصفة وتوقيع 

.......................................  
  

4���� ���� � �� ��������� � � ������������������ ������ ���  
  

---------------------------- -----------------------------
 ---------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------- -  

  

  
  :) ة(الموظفإسم وصفة وتوقيع                 
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االقتصاد  شبكة تقییم األداء المھني للممونین والمقتصدین وملحقي  – 8

   واإلدارة
1���� � �� �����������
  ................................:و .ت.رقم ب..  .....................................:اإلسم العائلي  - 
  ................................. :رقم التأجير  ................................... :الشخصي  اإلسم - 
  ... ...................................:المؤسسة .................................. : اإلطارأو الدرجة - 
  ......................................... :ةلنيابا ..................................... :مادة التخصص - 

2�����������������

  المؤشرات  المعايير
  النقطة 

  3على 
  مالحظات

طة 
رتب

الم
ل 

عما
األ

ز 
جا

إن
فة

ظی
الو

ب
  

     التتبع الميداني لشؤون التدبير اليومي

     مسك وضبط العمليات والسجالت المحاسباتية

     إنجاز الوثائق الدورية وحفظ الربائد

االهتمام بفضاءات المؤسسة واحترام القواعد الصحية 
     والوقائية

     اإلسهام في ترشيد استثمار الموارد

    /15  1النقطة الجزئية 

دیة
دو

مر
ال

    
     تحقيق نتائج مرضية ومقنعة وفعالة

     المساهمة في مجالس المؤسسة
     اإلسهام في إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة

     في دورات التكوين المستمر كمستفيد أو كمؤطرالمشاركة 

     اإلسهام في تطوير وتحسين العمل المحاسباتي والتدبيري

    /15  2النقطة الجزئية 

ني
مھ

 ال
وك

سل
ال

  

     القدرة على مواجهة الصعوبات الطارئة

     االنضباط والتميز بالسلوك الحسن

     ا العمللتقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها

     لعملالمواظبة واالنتظام في ا
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     التواصل والعمل الجماعي واإلشعاع في المحيط

    /15  3النقطة الجزئية 
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  المؤشرات  المعايير
  النقطة
  3على 

  مالحظات

ى 
عل

رة 
لقد

ا
ظیم

لتن
ا

   

     المنهجية في العمل والفعالية في التدخل

     مراعاة التوازنات المالية والتدبيرية

     نشر ثقافة الشفافية في مجال التدبير المالي والمادي

    /9  4النقطة الجزئية 

ث 
بح

ال
كار

البت
وا

   

     القدرة على التجديد ومواكبة المستجدات المهنية

نشر الدراسات والبحوث واإلنتاجات المتعلقة 
     بمجال التخصص

    /6  5النقطة الجزئية 

    /60  المحصل علیھا مجموع النقط الجزئیة

      1نقطة التقییم المھني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  :وفق المعادلة التالية  التقييم المهني للمفتشتحتسب نقطة  1
  

  =نقطة التقييم المهني 
  X 30المحصل عليها  مجموع النقط الجزئية

  X 3عدد المؤشرات 
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  .)..،تكويناتغياب ،تنويهات ،استفسارات(صادرة عن اإلدارة) ة(ملف الموظف مالحظات أخرى مبينة في -1.3

 ---------------------------------------------------------
----------------------------------------------- ----------

 ---------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------  

  
  :المهنية) ها(على تحسين مردوديته) ة(اقتراحات لمساعدة الموظف -2.3

         -----------------------------------------------------------   
         -----------------------------------------------------------   
         -----------------------------------------------------------    
        ----------------------------------------------------  -------  
        -----------------------------------------------------------   

   

  
  :المسؤول عن التقييم إسم وصفة وتوقيع 

.......................................  
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  :) ة(الموظفإسم وصفة وتوقيع                 
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الدعم التربوي  شبكة تقییم األداء المھني ألطر – 9 
  واالجتماعي 

1���� � �� �����������
  ................................:و .ت.رقم ب..  .....................................:اإلسم العائلي  - 
  ................................. :رقم التأجير  ................................... :اإلسم الشخصي  - 
  ... ...................................:المؤسسة .................................. : اإلطارأو الدرجة - 
  ......................................... :لنيابةا ..................................... :مادة التخصص - 

2�����������������

  المؤشرات  المعايير
  النقطة 

  3على 
  مالحظات

طة 
رتب

الم
ل 

عما
األ

ز 
جا

إن
فة

ظی
الو

ب
  

     تحضير المختبرات

     تسيير اآلالت السمعية البصرية والمعلوماتية

     المساهمة في حراسة الفروض واالمتحانات

     تسيير وتنشيط المكتبات المدرسية

     شطة التربوية واالجتماعيةالقيام باألن

    /15  1النقطة الجزئية 

دیة
دو

مر
ال

    
     االرتقاء بمهام التوثيق

مساعدة هيأة التدريس على إنجاز الدروس 
     التطبيقية وتمارين الدعم

     المساهمة في مجالس المؤسسة

     المساهمة في االرتقاء بالصحة المدرسية

     تمرالمشاركة في دورات التكوين المس

    /15  2النقطة الجزئية 

ك 
سلو

ال
ني

مھ
ال

  

     حس التعاون والعمل ضمن فريق
     التواصل واإلشعاع في المحيط

     الحرص على سمعة المهنة واالرتقاء بها
     المواظبة واالنتظام في العمل والسلوك الحسن
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     التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية

    /15  3النقطة الجزئية 
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  المؤشرات  المعايير
  النقطة
  3على 

  مالحظات

ى 
عل

رة 
لقد

ا
ظیم

لتن
ا

   

     التخطيط والبرمجة وترتيب األولويات

     التكيف مع المتغيرات الطارئة

     خيص والمراقبة والتتبع والتنسيقالقدرة على التش

    /9  4النقطة الجزئية 

ث 
بح

ال
كار

البت
وا

   

     استثمار المعارف في تحسين األداء

تجديد والمبادرة في معالجة القضايا المرتبطة ال
     بالوظيفة

    /6  5النقطة الجزئية 

    /60  المحصل علیھا مجموع النقط الجزئیة

 
3��������� �� � � �  

  .).،تكويناتغياب ،تنويهات ،استفسارات(صادرة عن اإلدارة ) ة(مالحظات أخرى مبينة في ملف الموظف -1.3
--------------------------- ------------------------------

 ---------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------

------------------------------------------------------- --  
  

  :المهنية) ها(على تحسين مردوديته) ة(اقتراحات لمساعدة الموظف -2.3
         -----------------------------------------------------------   
         -----------------------------------------------------------   
        -------------------------------------------  ----------------   
        -----------------------------------------------------------   
        -----------------------------------------------------------   

   

 
  :المسؤول عن التقييم إسم وصفة وتوقيع 

.......................................  
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4���� ���� � �� ������ ������� ���������������� ������ ���  
  

 ---------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------- -----
 ---------------------------------------------------------  

  

  
  :) ة(الموظفإسم وصفة وتوقيع                 
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  األطر المكلفة شبكات تقییم أداء
  بمھام اإلدارة التربویة 

  
ü  مدیر المؤسسة 
ü  الدراسةمدیر  
ü ة ناظر المؤسس 
ü  رئیس األشغال 
ü  الحارس العام للخارجیة 
ü رس العام للداخلیةالحا 
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  المؤسسة  شبكة تقییم األداء المھني لمدیر  - 1 
1������������ ������
  ................................:و .ت.رقم ب..  .....................................:اإلسم العائلي  - 
  ................................. :رقم التأجير  ................................... :اإلسم الشخصي  - 
  ... ...................................:المؤسسة .................................. : اإلطارأو الدرجة - 

  

2�����������������

  المؤشرات  المعايير
  النقطة 

  3على 
  مالحظات

ل 
عما

األ
ز 

جا
إن

فة
ظی

الو
ة ب

بط
رت

الم
  

داري والمالي اإلشراف على التدبير التربوي واإل
     للمؤسسة

      وضع وتنفيذ مخطط العمل السنوي ألنشطة المؤسسة
      رئاسة مجالس المؤسسة وتطبيق مقرراتها

تمثيل المؤسسة محليا إزاء السلطات العمومية والهيئات 
      المنتخبة

      سنوي حول نشاط وسير المؤسسة إنجاز تقرير عام

    /15  1النقطة الجزئية 

دیة
دو

مر
ال

    

     ضمان حسن سير الدراسة ومراقبة مواظبة التالميذ

      توفير شروط الصحة والسالمة لألشخاص والممتلكات
تقديم اقتراحات دقيقة ومدروسة بخصوص وسائل 

      العمل الضرورية والحرص على توفيرها

      السهر على تطبيق النظام الداخلي للمؤسسة
في تحسين مردودية إبرام اتفاقيات الشراكة بما يساهم 

      المؤسسة

    /15  2النقطة الجزئية   

ني
مھ

 ال
وك

سل
ال

  

الحرص على التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية 
     الجاري بها العمل

      وحسن السلوك المواظبة واالنتظام في العمل
التواصل مع جميع مكونات األسرة التعليمية واالنفتاح 

      على محيط المؤسسة

      مبادرات من أجل حل المشاكل الطارئةاتخاذ ال
      نهج أسلوب الحوار وترسيخ ثقافة العمل الجماعي

    /15  3النقطة الجزئية 
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  المؤشرات  المعايير
  النقطة
  3على 

  مالحظات

ى 
عل

رة 
لقد

ا
ظیم

لتن
ا

   

ب األولويات هيكلة وتحديد األنشطة وترتيبها حس
     وي في إطار المخطط السن

ر النتائج المنتظرة والقدرة على وضع معايير تقدي
  التكيف مع المتغيرات 

    

االنتظام في عقد مجالس المؤسسة واحترام 
      ها المسطرة النظامية المعمول ب

    /9  4النقطة الجزئية 

ث 
بح

ال
كار

البت
وا

   

االستفادة من التكوين الذاتي والنظامي واستثمار 
     المعارف واألبحاث التربوية

التدبيرية باالنفتاح على التجارب  تجديد الممارسة
     الرائدة في مجال التدبير 

5النقطة الجزئية   6/    

    /60  المحصل علیھا الجزئیة مجموع النقط
  

3��������� �� � � �  
  .)..،تكويناتغياب ،تنويهات ،استفسارات(صادرة عن اإلدارة) ة(ملف الموظف مالحظات أخرى مبينة في -1.3

 --------------------- ------------------------------------
 ---------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------- --------  
  

  :المهنية) ها(على تحسين مردوديته) ة(اقتراحات لمساعدة الموظف -2.3
         -----------------------------------------------------------   
         -----------------------------------------------------------   
         -------------------------------------  ----------------------   
        -----------------------------------------------------------   
        -----------------------------------------------------------   

   

  
  :عن التقييم  ينالمسؤولإسم وصفة وتوقيع 

.......................................  
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 ---------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------

--------------------------------------------- ------------
 ---------------------------------------------------------  

  

  
  :) ة(المديرإسم وصفة وتوقيع                 
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   شبكة تقییم األداء المھني لمدیر الدراسة - 2 
1�������������������������
  ................................:و .ت.رقم ب..  .....................................:اإلسم العائلي  - 
  ................................. :رقم التأجير  ................................... :اإلسم الشخصي  - 
  ... ...................................:المؤسسة .................................. : اإلطارأو الدرجة - 

  

2�����������������

  المؤشرات  المعايير
  النقطة 

  3على 
  مالحظات

ل 
عما

األ
ز 

جا
إن

فة
ظی

الو
ة ب

بط
رت

الم
  

     تتبع وتنسيق أعمال القائمين بالفعل التربوي

     السهر على تنظيم العمل التربوي
     وضع جداول الحصص الدراسية

     اإلشراف على تنظيم التداريب الخاصة

      تحضيريةالمساهمة في توجيه تالمذة األقسام ال

    /15  1النقطة الجزئية 

دیة
دو

مر
ال

    

     ضمان حسن سير الدراسة ومراقبة المواظبة

     العملتقديم اقتراحات دقيقة لتطوير وسائل 

     تتبع تنفيذ المناهج واألنشطة التربوية المختلفة

     المشاركة في مختلف عمليات التقويم واالمتحانات

يع اإلجراءات التنظيمية العمل على إنجاز وتنفيذ جم
     إلنجاز العمل التربوي

    /15  2النقطة الجزئية 

ني
مھ

 ال
وك

سل
ال

  

     ةة والتنظيميالتقيد بالنصوص التشريعي

     المواظبة واالنتظام في العمل والسلوك الحسن
     التواصل مع جميع مكونات األسرة التعليمية
     اتخاذ المبادرة من أجل حل المشاكل الطارئة

     نهج أسلوب الحوار وترسيخ ثقافة العمل الجماعي

    /15  3النقطة الجزئية 
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  المؤشرات  المعايير
  النقطة
  3على 

  مالحظات

ى 
عل

رة 
لقد

ا
ظیم

لتن
ا

   

تنظيم وهيكلة األنشطة وترتيبها حسب األولويات 
     في إطار مخطط عمل سنوي

     وضع معايير تقدير النتائج المنتظرة

     لتكيف مع المتغيراتالقدرة على ا

    /9  4النقطة الجزئية 

ث 
بح

ال
تكا

الب
وا    ر

     ةالمعارف واألبحاث التربوي استثمار

     االنفتاح على التجارب الرائدة في مجال التدبير

    /6  5النقطة الجزئية 

    60/  المحصل علیھا الجزئیة مجموع النقط
 

3��������� �� � � �  
  .)..،تكويناتغياب ،تنويهات ،استفسارات(صادرة عن اإلدارة) ة(الموظف ملف مالحظات أخرى مبينة في -1.3

 ---------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------

-------------------- -------------------------------------
 ---------------------------------------------------------  

  
  : المهنية) ها(على تحسين مردوديته) ة(اقتراحات لمساعدة الموظف -2.3

         -----------------------------------------------------------   
        ------------------  -----------------------------------------  
         -----------------------------------------------------------    

         -----------------------------------------------------------   
        -----------------------------------------------------------   

   
  

  :المسؤول عن التقييم فة وتوقيع إسم وص
....................................... 
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4���� ����������������������� � � ������������������ ������ ���  
  

 ---------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------

 -------- -------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------  

  

  
  : الدراسة) ة(مديرإسم وصفة وتوقيع                 
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  سسةمؤالناظر شبكة تقییم األداء المھني ل - 3
1���������� ���������
  ................................:و .ت.رقم ب..  .....................................:اإلسم العائلي  - 
  ................................. :رقم التأجير  ................................... :اإلسم الشخصي  - 
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2�����������������

  المؤشرات  المعايير
  النقطة 

  3على 
  مالحظات

ل 
عما

األ
ز 

جا
إن

فة
ظی

الو
ة ب

بط
رت

الم
  

تتبع وتنسيق أعمال الموظفين القائمين بمهام العمل 
     التربوي

     يالسهر على تنظيم العمل التربو

     وضع جداول الحصص الدراسية

     يإنجاز األعمال التمهيدية ألشغال المجلس التربو
العمل على إنجاز وتنفيذ جميع اإلجراءات 

     التنظيمية إلنجاز العمل التربوي

    /15  1النقطة الجزئية 

دیة
دو

مر
ال

    

     ضمان حسن سير الدراسة ومراقبة مواظبة التالميذ

     دقيقة لتطوير وسائل العملتقديم اقتراحات 

     المختلفة تتبع تنفيذ المناهج واألنشطة التربوية
      المشاركة في تنظيم مختلف عمليات التقويم واالمتحانات

استثمار التكوين الذاتي في تحسين األداء ومواكبة 
     المستجدات

    /15  2النقطة الجزئية 

ني
مھ

 ال
وك

سل
ال

  

     التشريعية والتنظيميةالحرص على التقيد بالنصوص 

     لوك الحسنالمواظبة واالنتظام في العمل والس

     التواصل مع جميع مكونات األسرة التعليمية

     اتخاذ المبادرة من أجل حل المشاكل الطارئة
     نهج أسلوب الحوار وترسيخ ثقافة العمل الجماعي

    /15  3النقطة الجزئية 
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  المؤشرات  المعايير
  النقطة
  3على 

  مالحظات

ى 
عل

رة 
لقد

ا
ظیم

لتن
ا

   

تنظيم وهيكلة األنشطة وترتيبها حسب األولويات 
     في إطار مخطط عمل سنوي

     وضع معايير تقدير النتائج المنتظرة

     القدرة على التكيف مع المتغيرات

    /9  4النقطة الجزئية 

ث 
بح

ال
تكا

الب
وا    ر

     ةمار المعارف واألبحاث التربوياستث

     النفتاح على التجارب الرائدة في مجال التدبيرا

    /6  5النقطة الجزئية 

    /60  المحصل علیھا الجزئیة مجموع النقط 
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 األشغال شبكة تقییم األداء المھني لرئیس - 4
1��������� �������� �������
  ................................:و .ت.رقم ب..  .....................................:اإلسم العائلي  - 
  ................................. :رقم التأجير  ................................... :اإلسم الشخصي  - 
  ... ...................................:المؤسسة .................................. : اإلطارأو الدرجة - 

  

2�����������������

  تالمؤشرا  المعايير
  النقطة 

  3على 
  مالحظات

ل 
عما

األ
ز 

جا
إن

فة
ظی

الو
ة ب

بط
رت

الم
  

المشاركة في برمجة مختلف أنشطة حصص مواد 
     التعليم التقني

     المشاركة في مختلف عمليات التقويم واالمتحانات
تنظيم التداريب والزيارات لتالميذ شعب التعليم 

     التقني

     اغل والمختبراتتنظيم مختلف أجنحة المش
      التنسيق بين فروع التعليم التقني النظري والعملي

    /15  1النقطة الجزئية 

دیة
دو

مر
ال

    

     ترتيب المعدات والمواد األولية وترشيد استعمالها

العمل على ربط عالقات مع القطاعات 
     السوسيواقتصادية لفائدة شعب التعليم التقني

     المعداتتقديم اقتراحات دقيقة القتناء وتجديد 

     تقنيتتبع ومراقبة أنشطة التعليم ال

استثمار التكوين الذاتي في تحسين األداء ومواكبة 
     المستجدات

    /15  2النقطة الجزئية 

ني
مھ

 ال
وك

سل
ال

  

     ةقيد بالنصوص التشريعية والتنظيميالت
     المواظبة واالنضباط في العمل والسلوك الحسن

     األسرة التعليميةالتواصل مع جميع مكونات 
     اتخاذ المبادرة من أجل حل المشاكل الطارئة

     نهج أسلوب الحوار وترسيخ ثقافة العمل الجماعي
    /15  3النقطة الجزئية 
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  المؤشرات  المعايير
  النقطة
  3على 

  مالحظات

ى 
عل

رة 
لقد

ا
ظیم

لتن
ا

   

تنظيم وهيكلة األنشطة وترتيبها حسب األولويات 
     مل سنويفي إطار مخطط ع

وضع معايير تقدير النتائج المنتظرة والقدرة على 
     التكيف مع المتغيرات

      التشخيص والتتبع والتنسيق وتحسين األداء

    /9  4النقطة الجزئية 

ث 
بح

ال
تكا

الب
وا    ر

     ةاستثمار المعارف واألبحاث التربوي

     االنفتاح على التجارب الرائدة في مجال التدبير

    /6  5الجزئية النقطة 

    /60  المحصل علیھا الجزئیة مجموع النقط 
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 العام للخارجیة لحارسلشبكة تقییم األداء المھني  - 5
1��������� ��� ����������������� ��� ����
  ................................:و .ت.رقم ب..  .....................................:اإلسم العائلي  - 
  ................................. :رقم التأجير  ................................... :سم الشخصي اإل - 
  ... ...................................:المؤسسة .................................. : اإلطارأو الدرجة - 

  

2�����������������

  المؤشرات  المعايير
  النقطة 

  3على 
  اتمالحظ

ل 
عما

األ
ز 

جا
إن

فة
ظی

الو
ة ب

بط
رت

الم
  

     تتبع أوضاع التالميذ
ضبط ملفات التالميذ وتتبعها وإنجاز الوثائق 

     المتعلقة بتمدرسهم

     المدرسين مراقبة تدوين نتائج التالميذ من طرف

     إنجاز األعمال التكميلية المتعلقة بالنتائج
     مراقبة مواظبة التالميذ

    /15  1ية النقطة الجزئ

دیة
دو

مر
ال

    

تقديم اقتراحات دقيقة لتطوير وسائل العمل 
     وتحسين األداء

التنظيمية العمل على إنجاز وتنفيذ اإلجراءات 
     إلنجاز العمل التربوي

     تتبع تنفيذ جميع األنشطة التربوية

     استثمار التكوين الذاتي في تحسين األداء
     تقويم واالمتحاناتالمشاركة في مختلف عمليات ال

    /15  2النقطة الجزئية 

ني
مھ

 ال
وك

سل
ال

  

     الحرص على التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية
     المواظبة واالنتظام في العمل والسلوك الحسن

التواصل مع جميع مكونات األسرة التعليمية 
     واإلشعاع في المحيط

     ةاتخاذ المبادرة من أجل حل المشاكل الطارئ
     نهج أسلوب الحوار وترسيخ ثقافة العمل الجماعي

    /15  3النقطة الجزئية 
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  المؤشرات  المعايير
  النقطة
  3على 

  مالحظات

ى 
عل

رة 
لقد

ا
ظیم

لتن
ا

   

تنظيم وهيكلة األنشطة وترتيبها حسب األولويات 
     في إطار مخطط عمل سنوي

وضع معايير تقدير النتائج المنتظرة والقدرة على 
     تكيف مع المتغيراتال

      التشخيص والتتبع وتحسين األداء

    /9  4النقطة الجزئية 

ث 
بح

ال
تكا

الب
وا    ر

     ةاستثمار المعارف واألبحاث التربوي

     االنفتاح على التجارب الرائدة في مجال التدبير

    /6  5النقطة الجزئية 

    /60  المحصل علیھا الجزئیة مجموع النقط
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  :المسؤول عن التقييم إسم وصفة وتوقيع 
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  العام للداخلیة شبكة تقییم األداء المھني للحارس - 6
1��������� ��� ������������������ ������
  ................................:و .ت.رقم ب..  .....................................:اإلسم العائلي  - 
  ................................. :رقم التأجير  ................................... :اإلسم الشخصي  - 
  ... ...................................:المؤسسة .................................. : اإلطارأو الدرجة - 

  
  

2�����������������

  المؤشرات  المعايير
  النقطة 

  3على 
  مالحظات

ل 
عما

األ
ز 

جا
إن

طة 
رتب

الم
فة

ظی
الو

ب
  

     ع التالميذ الداخليينتتبع أوضا
     المحافظة على النظام واالنضباط بالقسم الداخلي

     مراقبة النشاط التربوي لتالميذ القسم الداخلي

     المشاركة في التأطير
      ضبط أنشطة القسم الداخلي بالمؤسسة

    /15  1النقطة الجزئية 

دیة
دو

مر
ال

    

     اع القسم الداخلي بالمؤسسةإشع
اقتراحات دقيقة لتطوير وسائل العمل تقديم 

     وتحسين األداء

العمل على إنجاز وتنفيذ اإلجراءات التنظيمية 
     إلنجاز العمل داخل القسم

في الرفع من القدرات  استثمار التكوين الذاتي
     التدبيرية

     تتبع أنشطة القسم الداخلي

    /15  2النقطة الجزئية 

ني
مھ

 ال
وك

سل
ال

  

     صوص التشريعية والتنظيميةد بالنالتقي
     المواظبة واالنتظام في العمل والسلوك الحسن

التواصل مع جميع مكونات األسرة التعليمية 
     واالشعاع في المحيط

     ة من أجل حل المشاكل الطارئةاتخاذ المبادر
     نهج أسلوب الحوار وترسيخ ثقافة العمل الجماعي

    /15  3النقطة الجزئية 
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  المؤشرات  لمعاييرا
  النقطة
  3على 

  مالحظات

ى 
عل

رة 
لقد

ا
ظیم

لتن
ا

   

تنشيط الحياة الثقافية والرياضية والفنية لتالميذ 
     القسم الداخلي

     تنظيم وهيكلة األنشطة وترتيبها حسب األولويات

      سين األداءالتشخيص والتتبع وتح

    /9  4النقطة الجزئية 

ث 
بح

ال
كار

البت
وا

   

     ةعارف واألبحاث التربوياستثمار الم

مواكبة المستجدات في مجال التدبير واالنفتاح على 
      التجارب الرائدة

    /6  5النقطة الجزئية 

    /60  المحصل علیھا الجزئیةمجموع النقط 
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  األطر اإلداریة تقییم أداء شبكة
  والتقنیة المشتركة 
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2�����������������

  المؤشرات  المعايير
  النقطة 

  3على 
  مالحظات

بط
رت

الم
ل 

عما
األ

ز 
جا

إن
ة 

فة
ظی

الو
ب

  

      إتقان إنجاز المهام المرتبطة بالوظيفة 
      االنتظام والسرعة والدينامية في إنجاز المهام 

تحديد وتشخيص المشاكل المرتبطة بالوظيفة 
      وإيجاد الحلول والبدائل 

المسطرة على صعيد المساهمة في إنجاز األهداف 
  ة الوحدة اإلداري

    

ستفيد أو ين المستمر كمالمشاركة في دورات التكو
      كمؤطر 

    /15  1النقطة الجزئية 

دیة
دو

مر
ال

    

     تحقيق نتائج مرضية ومقنعة وفعالة 
     تحديد معايير تقدير النتائج المطلوبة 

تجديد خطة العمل من أجل التكيف مع المتغيرات 
     الطارئة  

     األداء والرفع من اإلنتاجية  االهتمام الدائم بتحسين
     . الوصول إلى الغاية المنشودة عن طريق الكفاءة

    /15  2النقطة الجزئية 

ك 
سلو

ال
ني

مھ
ال

  

      التواصل الكتابي والشفهي
     المواظبة واالنضباط والعناية بالهندام  

     التميز بالسلوك الحسن 
احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها 

      مل الع

    /12  3النقطة الجزئية 
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  المؤشرات  المعايير
  النقطة
  3على 

  مالحظات

رة 
لقد

ا
ى 

عل
ظیم

لتن
ا

   

القدرة على هيكلة وترتيب األنشطة عبر مختلف 
  المراحل 

    

      القدرة على تطوير منهجية التقييم المستمر للعمل 
     القدرة على المراقبة والتتبع والتنسيق 

    /9  4النقطة الجزئية 

ث 
بح

ال
تكا

الب
وا    ر

       والتحليـل والتركيب قدرة على البحثال
      القدرة على التجديد
      واتخاذ المبادرة واالنفتاح  استثمار المعارف

    /9  5النقطة الجزئية 

    /60  المحصل علیھا الجزئیة مجموع النقط

      1نقطة التقییم المھني
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  =نقطة التقييم المهني 
  X 20المحصل عليها  قط الجزئيةمجموع الن

  X 3عدد المؤشرات 
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3��������� �� � � �  
  ...)تكوينات،غياب،تنويهات ،استفسارات(صادرة عن اإلدارة ) ة(ملف الموظفمالحظات أخرى مبينة في  -1.3

 ---------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------

------------ ---------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------  

  
  :المهنية) ها(على تحسين مردوديته) ة(اقتراحات لمساعدة الموظف -2.3

         ----------------------  -------------------------------------  
         -----------------------------------------------------------   
         -----------------------------------------------------------    
        -----------------------------------------------------------   
        -------  ----------------------------------------------------  

   

  
  :المسؤول عن التقييم إسم وصفة وتوقيع 

.......................................  
  

4���� ���� � �� ��������� � � ������������������ ������ ���  
  

 ---------------------------------------------------------
---------- -----------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------  

  

  
  :) ة(موظفالإسم وصفة وتوقيع                 
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  ملحق
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 كیفیات احتساب التغیبات والتأخرات
 
 
 
 

  نسبة النقط التي تخصم  مدة التغيب أو التأخر عن العمل نوع التغيب أو التأخر عن العمل
 السنويةمن النقطة 

 المتكررةالتغیبات 

 من النقطة % 10تخصم نسبة  أيام 10إلى  5من 

 من النقطة % 20تخصم نسبة  يوما 15إلى  11من 

 من النقطة % 30تخصم نسبة  يوما 20إلى  16من 

 من النقطة % 40تخصم نسبة  يوما 25إلى  21من 

 من النقطة % 50تخصم نسبة  يوما 30إلى  26من 

 التأخرات المتكررة

 من النقطة % 5تخصم نسبة  مرات 10إلى  5من 

 من النقطة % 10تخصم نسبة  مرة 15إلى  11من 

 من النقطة % 15تخصم نسبة  مرة 20إلى  16 من

 من النقطة % 20تخصم نسبة  مرة 25إلى  21من 

 من النقطة % 25تخصم نسبة  مرة 30إلى  26من 

 من النقطة % 30تخصم نسبة  مرة 35إلى  31من 

 من النقطة % 35تخصم نسبة  مرة 40إلى  36من 

 قطةمن الن % 40تخصم نسبة  مرة 45إلى  41من 

 من النقطة % 45تخصم نسبة  مرة 50إلى  46من 

 من النقطة % 50تخصم نسبة  مرة 50أكثر من 
 
 
 

  : اتمالحظـ
ü ستلزم وضع سجل خاص بهذه العملية على يرات عن العمل إن احتساب التغيبات والتأخ

ا وإقليميا وعلى صعيد مؤسسات التربية ع الوحدات اإلدارية مركزيا وجهويصعيد جمي
 ليم العمومي ومراكز تكوين األطر ؛لتعوا
ü  دقائق في كل مرة 10التأخرات عن العمل ال يمكن أن تتجاوز بأي حال من األحوال. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 ــــــــــــــــــــــــــــ تقييم األداء المهني مديرية الموارد البشرية وتكوين األطر

 
 

89

 

  كیفیات احتساب التشجیعات 
 

 السنويةالنسبة المضافة للنقطة  درجة التشجيع نوع التشجيع

التشجیعات المرتبطة 
  باألداء المھني

تشجيع على الصعيد 
 من النقطة % 20تضاف نسبة  لوطنيا

تشجيع على الصعيد 
 من النقطة % 15تضاف نسبة  الجهوي

تشجيع على الصعيد 
 من النقطة % 10تضاف نسبة  اإلقليمي

تشجيع على صعيد 
 من النقطة % 05تضاف نسبة  المؤسسة التعليمية

 
 

البد أن ) ها(وتنقيطه) ة(وظفلمإن أخذ التشجيعات بعين االعتبار عند تقييم أداء ا:  مالحظة
على ) ت(باألمر قد حصل) ة(الوثائق والشهادات التي تثبت أن المعني ىيستند إل

  .التشجيع المصرح به 
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  یمكن االطالع على محتویات ھذا الدلیل بموقع تدبیر الموارد البشریة یمكن االطالع على محتویات ھذا الدلیل بموقع تدبیر الموارد البشریة 
::الموجود على العنوان اإللكتروني التالي الموجود على العنوان اإللكتروني التالي    
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