
 
 
 

تقٌٌم الكفاءة  

التربٌة           وزارة 

إعداد

شكرٌة عبٌد السعٌدي. أ

وزارة التربٌـــة



 :مفهوم التقٌٌم

 

كما ٌعنً أٌضا " الحكم على القٌمة وتقدٌرها " التقٌٌم فً اللغة هو •

.اإلصالح و التعدٌل و إزالة االعوجاج 

الهدف من تقٌٌم الكفاءة •

إن التقٌٌم بحد ذاته لٌس إال أداة تهدف إلى معاونتنا على معرفة •

حجم الجهد المبذول واألداء المنجز فً تحقٌق األهداف للمإسسة 

ومعرفه المشاكل والمعوقات التً تحول دون تحقٌقها ومن ثمة العمل 

على تالفٌها لرفع مستوى األداء لتحسٌن المخرجات وتحقٌق 

.األهداف 



 :إجراءات تنفٌذ تقٌٌم الكفاءة

ٌقوم الرئٌس المباشر بتسجٌل البٌانات الوظٌفٌة لجمٌع الموظفٌن -1
.التابعٌن له والتؤكد من صحتها وحداثتها 

التؤكد من تسجٌل المخالفات والعقوبات الصادرة بحق الموظف خالل   -2

.العام الدراسً 

التؤكد من تسجٌل اإلجازات و االستئذانان والغٌاب بجمٌع أنواعه فً -3

. الكشوف الخاصة بها فً تقٌٌم الكفاءة 

.التؤكد من تسجٌل بٌان آخر دورات تدرٌبٌة خضع لها الموظف  -4

 



:إجراءات تنفٌذ تقٌٌم الكفاءة / تابع 

ٌضع الدرجة المناسبة لكل عنصر من عناصر التقٌٌم مستعٌنا بالشرح   -5

.جات الموجود بالدلٌل ، لالستٌضاح مع تحري الدقة والمصداقٌة فً رصد الدر

اع فً حاله إعداد الدرجات بمشاركة أكثر من شخص نحو تقٌٌم المعلم فً قط -6

ٌضع كل من الموجه الفنً ورئٌس القسم :)التعلٌم العام فٌكون اإلجراء كاآلتً 

ومدٌر المدرسة درجته فً ورقه مسحوبة من النظام للعناصر الخاصة به 
وٌعتمدها ، ثم تجمع الدرجات لٌقوم الرئٌس  “إدارٌة ، فنٌة ، مشتركة “

.وٌقاس على ذلك جمٌع الوظائف المشابهة ( المباشر بإدخالها بعد اعتمادها 



:تعرٌف بؤداة نظام تقٌٌم الكفاءة 

أداة تقٌٌم الكفاءة عبارة عن تقرٌر ٌكتبه الرئٌس المباشر عن أداء   

 2006/ 36موظفٌه وتحتوي تلك األداة على النماذج المرفقة لقرار

:والنموذج ٌتكون من أربعة مجموعات 

( .عوامل كفاءة األداء الفردي ) المجموعة األولى  -1

( .عوامل كفاءة األداء الجماعً )  المجموعة الثانٌة  -2

( .عوامل كفاءة القدرات الشخصٌة )المجموعة الثالثة  -3

( .عوامل تقٌم كفاءة شاغلً الوظائف اإلشرافٌة ) المجموعة الرابعة  ـ   4



:  مجموعات للتقٌٌم 

:عوامل كفاءة األداء الفردي مجموعة التقٌٌم األولى  -1



أمثلة مخالفات أخالقٌات 

 :المهنة

 الحصول على أعمال بطرق غٌر أخالقٌة مثل الرشوة والهداٌا والمحسوبٌة -1
.واالفتراء على حقوق زمالء آخرٌن فً القٌام بهذه األعمال

علٌه  الحصول على أعمال بؤتعاب متدنٌة للغاٌة تحت ضغط التنافس، مما ٌترتب -2
.تقدٌم خدمة ذات مستوى متواضع على أقل تقدٌر 

العمل كاستشاري للمالك والمقاول فً نفس الوقت )تضارب المصالح بٌن العمالء -3

( .مثالا 



عوامل كفاءة األداء الجماعًـ مجموعة التقٌٌم الثانٌة 2



:عوامل القدرات الشخصٌة ـ مجموعة التقٌٌم الثالثة 3  



( :شاغلً الوظائف اإلشرافٌة)عوامل تقٌٌم كفاءة ـ مجموعة التقٌٌم الرابعة 4 



:تمرٌن 

الدرجةالبٌانم

ايام  من غير عذر مقبول3أيام مرضي و 5غياب 1

متمكنة في انجاز العمل2

تتحمل المسؤولية  بشكل جيد3

حريصة على الممتلكات العامة4

ملتزمة بأخالقيات المهنة تمكن عالي5

متمكنة علميا بشكل جيد6

ملمة باألهداف التربوية الماما عاليا7

مع زمالئها  متعاونة8

إلى حد ما تتقبل النقد9

تحافظ على المظهر ومدى االلتزام بالسلوك الوظيفي الحسن10



:تقٌٌم الموظف  اعتماد



أسماء الموظفٌن الذٌن تم تقٌٌمهم ومجموع درجات عناصر

 
:  التقٌٌم الكلى والنسبة المئوٌة والتقدٌر النهائً لكل موظف 



ٌتم اختٌار الموظف أو اختٌار الكل ثم الضغط على زر اعتماد

.التقٌٌم السنوي  وبذلك ٌتم االنتهاء من عملٌة التقٌٌم  



التقرٌر النهائً للموظف منه مجموع درجات كل مجموعة من عوامل التقٌٌم 

على حده مع المجموع الكلى لدرجات التقٌٌم والنسبة المئوٌة والتقدٌر اللفظً 
.36/2006طبقا لقرار مجلس الخدمة المدنٌة   

وٌتم اعتماده من المسئول المباشر والمسئول الذي ٌلٌه ومن ثم ٌتم إرساله إلى الشإون اإلدارٌة 



تقرٌر باإلجازات والجزاءات / نماذج ممكن سحبها من النظم المتكاملة 

: والعقوبات التؤدٌبٌة 



:أحكام عامة 

.  لتعلٌمٌةمدٌر المدرسة هو المسئول المباشر عن تقارٌر تقٌٌم الكفاءة للهٌئة ا-1

تصلة أو اذا قلت المدد الفعلٌة لمزاولة الموظف ألعباء وظٌفته عن مائة ٌوم م-2

أو اإلعارة  متفرقة خالل سنة التقٌٌم بعد استبعاد مدد االنقطاع والوقف عن العمل

–احات والتفرغ واإلجازات اي كان نوعها أو أٌام العطل الرسمٌة والجمع والر

.ائً خرج عن نطاق التقٌٌم أداء الموظفٌن واعتد تقرٌر بآخر تقٌٌم أداء نه

لفظً ال ٌعد االختالف فً النسبة المئوٌة بٌن الرئٌسٌن مع وحدة  درجة التقٌٌم ال-3

.اختالف 



ٌة المعلم المنتدب داخل الجهة أو خارجها تختص الجهة أو الوحدة التنظٌم-4

.المنتدب إلٌها بتقٌٌم أداءه إذا قضى سنة التقٌٌم كاملة

فٌها وفً حال انتقل قبل انقضاء سنة كاملة ٌتم تقٌٌمه فً الجهة التً قضى 

.الخدمة أكثر مدة 

ٌقوم فً حال استقالة أو غٌاب أو نقل الرئٌس المباشر ألي سبب من األسباب -5

.من ٌلٌه بالرئاسة بوضع التقارٌر 

 15) تظلم تقٌٌم األداء بتقدٌر ضعٌف ال ٌعتبر نهائٌا إال إذا انقضت مواعٌد ال-6

(.ٌوم من تارٌخ إبالغه 

الموظف نهائٌة فً حالة اختالف الرئٌس المباشر / الٌعتبر درجة تقٌٌم المعلم -7

والذي ٌلٌه بالرئاسة حول درجته 

  

  

:تابع أحكام عامة 



كٌف ٌمكن تقسٌم درجة االلتزام بالدوام 
؟(أربعة  اوثالثة  اوٌومٌن ) 

   



معلمة فً إجازة كم ٌوضع لها درجة لاللتزام 
بالدوام ؟

   



ما األوراق والنماذج التً ٌجب ان ترسل الى كل 

من المراقبات المختصة  ؟



متى ٌبدأ التقٌٌم ومتى ٌنتهً ؟  



ما هً مواضع رفع التظلم والوقت الزمنً له ؟

والدرجة التً ٌحق للموظف رفع التظلم عند الحصول 

علٌها ؟



كٌف ٌتم التعامل مع حاالت اإلجازات الطوٌلة 

مرافق -إجازة دراسٌة-مرضً) والمستمرة 

اثناء فترة اعداد التقارٌر ؟...( مرٌض 



ما دور كل من المدٌرة والمشرفة الفنٌة فً تقٌٌم الكفاءة  ؟    

وإذا كان هناك اختالف بٌن الدرجات ما هو اإلجراء ؟



،،،شكرا لحسن استماعكم 


