
  

 والتعليم العالي والبحث العلمي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

 - الرباط–زنقة السعديين  –ملحقة حسان  –الوحدة المركزية لتكوين األطر 
 

 

1 

          
 

 

 

 

إلى التأكد من  الخاص باألستاذات واألساتذة الموظفين بموجب عقوديهدف نظام التقويم 

وفق الضوابط والشاوط  ،مسؤولية القسمفي تحمل ستمااييت  المدى أهلية األستاذ)ة( 

 المحددة في دليل التكوين. لكفايات المهنيةل  ، وذلك من خالل قياس ديجة تملكالنظامية
األستاذات  فيها يختباانطالقا من وضعيات  كل واحدة على حدة، َوم هذه الكفاياتوتُق

 .واألساتذة الموظفون بموجب عقود

اختباي  من خالل المجزوءات، كغياها من التقويم مجزوءة ويتم التصديق على استيفاء

 المقايبةانطالقا من ، ةماكب يةاختباي ةوضعيتحليل ، ويشمل ساعتينكتابي يجاى في 

 البيداغوجية المعتمدة مع االنفتاح على البيداغوجيات المتمحوية حول المتعلم.

 وفق منطوقها اآلتي: التقويمويستهدف التقويم قياس ديجة نماء كفاية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الماتبطة بهذه الكفاية: مع األخذ بعين االعتباي األهداف
 ت  وخصائص ؛تعاف التقويم وأنواع  وأدوات  وتمييز وظائف  ومواصفا -

 بناء أدوات تقويم لقياس مستويات تحقق األهداف التعلمية ونماء الكفايات؛ -

 إجااءات التصحيح وتحليل نتائج التقويم وتأويلها التخاذ القاايات حسب النتائج المحصل عليها؛  -

 بناء وتدبيا استااتيجيات الدعم والمعالجة؛ -

 تقديا أهمية التقويم خالل الممايسة الفصلية. -
 

 .التقويم مجزوءةتصديق على استيفاء لالختباي الكتابي للتوصيفا  أسفل  تحدد البطاقةو

 

يبلوي األستاذ)ة( أدوات لتقويم التعلمات ومستوى نماء الكفايات ويفعلها، ويعالج تعثاات 

 المتعلمين باستحضاي المحددات التالية:

 المنهاج الخاص بالمادة/المواد الدياسية؛ 

  الماجعي  اإلطاي-الوثائق المنظمة للتقويم )المذكاات المنظمة للمااقبة المستماة

 للتقويم(؛

 تديج سياوية تطوي القديات المستعاضة المؤثاة في التعلمات؛ 

 خصوصيات المتعلم وجماعة الفصل والمحيط السوسيوثقافي؛ 

  ؛األخطاء والتعثاات وعوائق التعلمطبيعة 

 .توظيف تكنولوجيا المعلوميات واالتصاالت 
 

 بالتصديق على استيفاءبطاقة توصيف االختباي الخاص 

 التقويممجزوءة 
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الخاص باألساتذة الموظفين بموجب عقوداالختباي الكتابي توصيف   

التقويم جزوءةم للتصديق على استيفاء   

 

 المعتمدة لقياس ديجة نمائهاعناصا ال الكفاية

 تقويم

 التعلمات

 

 طاح مشكالت تتعليمية تعلمية تدوي حول سياوية  اكبةوضعية مهنية م حليلت

 ؛التعلمات بتقويمتتعلق 

  ومعالجة التعثاات، من خالل:ودعمها بلوية استااتيجية لتقويم التعلمات  

  استحضاي مفهوم التقويم وأنواع  ووظائف ؛ -

 تحديد أدوات وتقنيات لتقويم التعلمات: -
o ممكن ايتكابها؛استحضاي المكتسبات وتوقع مصادي األخطاء ال 
o إعداد وضعيات تقويمية وتحديد أدواتها؛ 

o  تدقيق أدوات التقويم وإبااز أهمية كل واحدة منها؛ 

 إجااءات تمايا الوضعيات التقويمية؛ -

 إجااءات التصحيح وجمع المعطيات؛ -

 تحليل نتائج التقويم وتأويلها في مقاينتها مع المنتظاات؛  -

 ؛أو التعديل أو اإلشهاد(اتخاذ القاايات المناسبة )التوجي ،  -

 بناء وتدبيا استااتيجيات الدعم والمعالجة. -

  باستحضاي: االختيايات، وذلكتعليل 

 المنهاج والتوجيهات التابوية المعتمدة؛ -

المقايبة البيداغوجية المعتمدة مع االنفتاح على البيداغوجيات المتمحوية  -

 حول المتعلم؛

 ؛التقويمالمتحكمة في المفاهيمية واإلبستمولوجية والماجعيات الديدكتيكية  -

 ؛عة الفصل الدياسي والوسط المديسيخصوصيات المتعلم)ة( وجما -

 مبدأ التديج في التنظيم الزمني لألنشطة الديدكتيكية؛  -

 ؛خطوات واإلجااءات الضاويية لتقويم التعلماتال -

 استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصال في التعليم. -
 

 : ملحوظة

مع إمكانية إعداد االختبايات وفق مبدأي الخصوصية  ،التوصيفهذا ماد ضاوية اعت -

 ؛واإلنجازية

تكوين وتقويم هذه الفئة )المذكاات التنظيمية، اعتماد الوثائق الاسمية الخاصة ب ضاوية -

 بمنصة-مكونات   بكل- التقويم، مساق دليل تكوين األستاذات واألساتذة الموظفين بموجب عقود

 .التكوين عن بعد...(
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 بطاقة توصيف الوضعية االختبايية

 

 الوضعية

 المقتاحة االختبايية

ديدكتيكية بيداغوجية  أبعاد ذاتومهنيا،  مشكال تطاح، ةماكب وضعية

 .التقويم بكفاية وابيستيمولوجية، تتعلق

 السياق

الفئة والمكان والزمان الوضعية االختبايية باستحضاي سياق تحديد 

 ن سياوية البانامج الدياسي.موقع المشكل ضمو ،تهدفةالمس

 التعليمات

 على األكثا، تاتبط بـ:ثالثة تعليمات يُاَشد المتاشح )ة( من خالل 

 تحليل الوضعية المطاوحة؛ 

  بالتقويمالمطلوب المتعلق إنجاز،  

 باستحضاي الماجعيات تعليل االختيايات. 

 األسناد والوثائق

المتاشحات باألسناد والوثائق الضاويية التي تزويد المتاشحين و يتم

 ، وال يسمح باستعمال غياها.تحددها لجنة إعداد االختباي
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 ا تصحيح االختبايات الكتابية.معايي

 
 

 المعياي
 المؤشاات 

 )يتاك تحديدها للجن إعداد المواضيع(
 األوزان

1 
 المالءمة 

 )مطابقة المنتوج للمطلوب(

 % 20 .................................... 1المؤشا 
 : .................................. 2المؤشا 

... 

2 
 االنسجام 

)تناسب األفكاي وتسلسلها والتناسق 

 بين مكونات المنتوج(

 % 20 : ................................ 1المؤشا 
 : .................................. 2المؤشا 

... 

3 
 تعبئة وتوظيف الموايد 

)اختياي الموايد أو المضامين 

 السليمة وحسن توظيفها(

 % 25 : .................................. 1المؤشا 
 : ................................ 2المؤشا 

... 

4 
 القابلية لإلنجاز 

)الواقعية وإمكانية التطبيق الفعلي 

 (لألنشطة المقتاحة

 % 15 : .................................. 1المؤشا 
 : ................................. 2المؤشا 

... 

5 
 سالمة اللغة 

 )خلو المنتوج من األخطاء اللغوية(

 % 10 : ............................... 1المؤشا 
 : ............................... 2المؤشا 

... 

6 
 التميز 

 )اإلبداع واإلتقان(

 % 10 : .............................. 1المؤشا 
:  2المؤشا 

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

 

 

 ملحوظة:  

 تاتبط المؤشاات بالتعليمات؛ -

 تختلف المؤشاات من وضعية إلى أخاى؛ -

 ؛يتااوح عدد المؤشاات بين مؤشاين وثالثة -

 يتم توزيع الوزن الخاص بكل معياي، على عدد المؤشاات حسب األهمية. -


