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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 التدبيا مجزوءة ويتم التصديق على استيفاء

ة المقايبانطالقا من ، ةماكب يةاختباي ةوضعيتحليل ، ويشمل ساعتينكتابي يجاى في 

 البيداغوجية المعتمدة مع االنفتاح على البيداغوجيات المتمحوية حول المتعلم.

 وفق منطوقها اآلتي: التدبياويستهدف التقويم قياس ديجة نماء كفاية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الماتبطة بهذه الكفاية: مع األخذ بعين االعتباي األهداف

 ع تعلمي أو ديس تعاف المبادئ المعتمدة في تدبيا التعلمات في إطاي مقط

 المعتمدة؛ وباستحضاي المقايبات

 إنجاز سيناييوهات أثناء الممايسات الديدكتيكية والبيداغوجية؛ 

 تفعيل البعد  ممايسة مهنية ومساءلتهااألدوات المناسبة لتحليل  استعمال(

 التبصاي(.

 يدبا المديس)ة( نشاطا فصليا للتعلم ويعدل ممايست  التعليمية آخذا باالعتباي:

 التخطيط المنجز وتعديل  وفق المنهاج الاسمي؛ 

 طبيعة ونوعية األنشطة الخاصة بكل مادة دياسية؛ 

 الطوايئ والمستجدات التي تباز خالل التفاعل والتواصل داخل جماعة القسم؛ 

 المحيط السوسيو اقتصادي والثقافي والبيئي؛ 

 خصوصيات المتعلمات والمتعلمين؛ 

 توظيف تكنولوجيا اإلعالم والتواصل في التعليم. 

 

 بطاقة توصيف االختباي الخاص بالتصديق على استيفاء

 تدبيامجزوءة ال
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الخاص باألساتذة الموظفين بموجب عقوداالختباي الكتابي توصيف   

التدبيا جزوءةم ستيفاءللتصديق على ا   
 المعتمدة لقياس ديجة نمائهاعناصا ال الكفاية

تدبيا 

 التعلمات

 

 تتعلق طاح مشكالت تتعليمية تعلمية تدوي حول سياوية  وضعية مهنية ماكبة حليلت

  التعلمات؛ بتدبيا

 :بلوية سيناييو بيداغوجي لتدبيا التعلمات ذي عالقة بالوضعية المقتاحة من خالل 

  تدبياهاواقتااح سبل  ،أو المقطع ديسكمنطلق لل ،ةمشكل -عيةوضصياغة. 

 إلى: تيجيات المناسبة للتدييس بالنظا اقتااح االستاا 
o التعلمية التعليمية )استكتشافية، ديدكتيكية، مهيكلة،  طبيعة الوضعية

 ؛تقويمية...(
o ؛الفصل )مشتاك، مكتظ، مندمج...( خصوصية 
o المعينات البيداغوجية؛ أنواع 
o ؛ة فضاء التعلمطبيع 
o ؛إيقاعات زمن التعلم و 
o أشكال العمل الديدكتيكي؛ 
o والتواصل، تقنيات التنشيط 
o المعلومات واالتصال في التعليم. استعمال تكنولوجيا 

 ؛صياغة التعليمات بأسلوب يناسب مستوى المتعلمين 

 ؛وأدوايهم تحديد مهام األستاذ)ة( وأدوايه وكذلك مهام المتعلمين 

 باستحضاي: وذلك، لتدبياالمعتمدة في ا اتتعليل االختياي 

 المنهاج والتوجيهات التابوية المعتمدة؛ -

 المقايبة البيداغوجية المعتمدة مع االنفتاح على البيداغوجيات المتمحوية حول المتعلم؛ -

 التدبيا؛المتحكمة في بستمولوجية والمفاهيمية واالالماجعيات الديدكتيكية  -

 ؛لفصل الدياسي والوسط المديسيعة اخصوصيات المتعلم)ة( وجما -

 مبدأ التديج في التنظيم الزمني لألنشطة الديدكتيكية؛  -

 ؛لتدبيا التعلماتالخطوات واإلجااءات الضاويية  -

 .التدييسية ةممايسالاستحضاي البعد التبصاي في  -

 

 

 ملحوظة: 

ة مع إمكانية إعداد االختبايات وفق مبدأي الخصوصي ،التوصيفهذا ضاوية اعتماد  -

 ؛واإلنجازية

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

 بمنصة -مكونات   بكل - تدبياالتكوين األستاذات واألساتذة الموظفين بموجب عقود، مساق 

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

 الوضعية

 المقتاحة االختبايية

كتيكية هنيا، وذات ابعاد بيداغوجية وديدتطاح مشكال م ماكبةوضعية 

 .وابيستيمولوجية، تتعلق بكفاية التدبيا

 السياق

الفئة والمكان والزمان الوضعية االختبايية باستحضاي سياق تحديد 

 ن سياوية البانامج الدياسي.موقع المشكل ضمو ،المستهدفة

 التعليمات

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

 تحليل الوضعية المطاوحة؛ 

  ؛التدبياالمطلوب المتعلق بإنجاز  

 باستحضاي الماجعيات تعليل االختيايات. 

 األسناد والوثائق

تزويد المتاشحين والمتاشحات باألسناد والوثائق الضاويية التي  يتم

 يسمح باستعمال غياها.، وال 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

 ........................................... : 1المؤشا 

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

... 

2 
  االنسجام

)تناسب األفكار وتسلسلها والتناسق 

 بين مكونات المنتوج(

 .........................................: ... 1المؤشا 

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

... 

3 
 تعبئة وتوظيف الموايد 

يار الموارد أو المضامين السليمة )اخت

 وحسن توظيفها(

 ........................................: .... 1المؤشا 

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

... 

4 
 القابلية لإلنجاز 

)الواقعية وإمكانية التطبيق الفعلي 

 لألنشطة المقترحة(

 .......................................: ..... 1المؤشا 

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

... 

5 
 سالمة اللغة 

 )خلو المنتوج من األخطاء اللغوية(

 ......................: ...................... 1المؤشا 

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

... 

6 
  التميز

 )اإلبداع واإلتقان(

 .......................................: ..... 1المؤشا 

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

    

 

 

 ملحوظة: 

 تاتبط المؤشاات بالتعليمات؛ -

 من وضعية إلى أخاى؛تختلف المؤشاات  -

 يتااوح عدد المؤشاات بين مؤشاين وثالثة؛ -

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


