
  مقیاس خاص بحركة التنقل السنویة للموظفین العاملین بقطاع التربیة الوطنیة
الرقم العناصـــــــــــــــــــر عدد النقاط الـــمــــــــــالحظات

 01    المؤھــــــالت و الشھــــادات العلمیــــة

   شھادة التبریز أو شھادة الماجستیر  نقاط03  
   ت المتخصصة ما بعد التخرجشھادة الدراسا نقطتان  
   شھادة مھندس دولة  نقاط10  

شھادة لیسانس أو شھادة مھندس تطبیقي أو ما   نقاط08  
 یعادلھا

  

الحد األقصى نقطتان غیر قابلة للجمع مع شھادة تقنى  
 سامي و ما فوقھا

   دراسات علیا جزئیة ربع نقطة

   شھادة تقنى سامي  نقاط06  
   ھادة الدولة لمستشاري التوجیھ المدرسي و المھنيش  نقاط06  
   شھادة البكالوریا أو ما یعادلھا  نقاط04  

شھادة التخرج من مؤسسة تكوینیة متخصصة و في  نقطتان  
 الرتبة الحالیة

  

 02 الكفـــــاءة المھنیــــة
تمنح نقطة عن كل سنة من األقدمیة في الرتبة الحالیة  

 خ التثبیتابتداء من تاری
 أ األقدمیة في الرتبة الحالیة نقطة

تمنح ربع نقطة من كل سنة من األقدمیة في الرتب  
األخرى ابتداء من تاریخ التعیین إلى غایة تاریخ التثبیت 

 في الرتبة الحالیة 
 ب األقدمیة في الرتب األخرى ربع نقطة

تمنح نقطة عن كل سنة من األقدمیة العامة بالنسبة  
  مھما كانت الرتبة 1،2ن في طللمعلمی

 ج األقدمیة العامة خاصة بحركة المعلمین نقطة

تمنح نقطة من كل سنة ابتداء من السنة الرابعة في  
نفس المنصب بصرف النظر عن النقل اإلداري في إطار 

 امتصاص الفائض
 د عالوة المكوث في المنصب نقطة

 :تحسب كاألتي 

 (    + 2)/ نقطة بطاقة التقییم +النقطة اإلداریة ( 
 المجموع ) = 3×النقطة التقنیة 

 ه نقطة االستحقاق مجموع النقاط

 و النتائج المدرسیة نسبة النجاح=   تمنح نقطة تساوي نسبة النجاح 

 03 الوضعیـــة العائلیـــة
   أوالد ) ھا(و لیس لھ ) ة(متزوج  نقطة  

   أوالد ) ھا(و لھ ) ة(متزوج  نقطتان  األوالدمھما كان عدد 
   أوالد ) ھا(و لھ) ة(أو أرمل) ة(مطلق نقطتان مھما كان عدد األوالد 

 04 العـــالوات و االجــازات 
ج ت و، :تمنح األعضاء ج ت و ، و المنظمة المدنیة ل 

 و أبناء و أرامل الشھداء 
   ذوو الحقـــــوق   نقاط 05

   وسام االستحقاق التربوي   نقاط06  
   جائزة أحسن إنتاج أو بحث تربوي   نقاط05  

 05 الــعقـــــــــــــــوبات
   العقوبة من الدرجة األولى نقطتان - تخصم من المجموع العام للنقاط، في حالة عدم إلغائھا  
   وبة من الدرجة الثانیةالعق  نقاط 04 - تخصم من المجموع العام للنقاط، في حالة عدم إلغائھا 
  العقوبة من الدرجة الثالثة  نقاط 06 - تخصم من المجموع العام للنقاط، في حالة عدم إلغائھا 

 


