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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، قَوم هذه الكفاياتوت  

 .ن بموجب عقودوواألساتذة الموظف

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

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

 المعتمدة مع االنفتاح على البيداغوجيات المتمحوية حول المتعلم. البيداغوجية

 
 ويستهدف التقويم قياس درجة نماء كفاية التخطيط وفق منطوقها اآلتي:

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 :الكفايةهذه الماتبطة ب مع األخذ بعين االعتباي األهداف

  تحليل المنهاج الدياسي بمختلف مكونات: 

 والتوجهات التابوية؛ االختيايات -

 ؛الكفايات كاختياي بيداغوجيمدخل   -

 وابستمولوجيا المادة.الماجعية الديدكتيكية  -

 :وضع تخطيط للتعلمات 

 + على المدى البعيد )تخطيط سنوي شامل يحيط بكل محتويات المنهاج(؛

   (؛+ على المدى المتوسط )تخطيط مجموعة من الحصص المتاابطة

 .(تخطيط لمقطع أو ديسيب )+ على المدى القا

  (.وتكويني وإجمالي )تشخيصيتخطيط مختلف محطات التقويم 
 

 التخطيط. مجزوءةتصديق على استيفاء لالختباي الكتابي للتوصيفا  أسفل  وتحدد البطاقة

 بطاقة توصيف االختباي الخاص بالتصديق على استيفاء

 مجزوءة التخطيط

يخطط المديس)ة( للتعلمات ومحطات التقويم والمعالجة والدعم المالئمة لها، 

 ويعدّلها في ضوء ممايسة متبصاة، وذلك بمااعاة:

 التنظيم التابوي؛

 النفتاح على مقايبات منهاجية مختلفة؛المنهاج الدياسي المعتمد، مع ا
 المحيط السوسيو اقتصادي والثقافي والبيئي؛

 خصوصيات المؤسسة التعليمية؛
 خصوصيات المتعلمات والمتعلمين؛

 توظيف تكنولوجيا المعلوميات واالتصاالت.
 



  

 والتعليم العالي والبحث العلمي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

 - الرباط–زنقة السعديين  –ن ملحقة حسا –الوحدة المركزية لتكوين األطر 
 

 
2 

الخاص باألساتذة الموظفين بموجب عقوداالختباي الكتابي  توصيف  

التخطيط جزوءةم للتصديق على استيفاء   

 
 المعتمدة لقياس ديجة نمائهاعناصا ال لكفايةا

تخطيط 

 التعلمات

 

 طاح مشكالت تتعليمية تعلمية تدوي حول سياوية  وضعية مهنية ماكبة حليلت

 التعلمات، تخطيط تتعلق ب

  تخطيط على المدى البعيد أو المتوسط أو القايب في عالقت  بالوضعية

 المقتاحة؛

 وذلك باستحضاي:، طيطتعليل االختيايات المعتمدة في التخ 

 المنهاج والتوجيهات التابوية المعتمدة؛ -

المقايبة البيداغوجية المعتمدة مع االنفتاح على البيداغوجيات المتمحوية  -

 حول المتعلم؛

المتحكمة في التخطيط واإلبستمولوجية والمفاهيمية الماجعيات الديدكتيكية  -

 ؛المطلوب إنجازه

 ؛الدياسي والوسط المديسي عة الفصلخصوصيات المتعلم)ة( وجما -

 مبدأ التديج في التنظيم الزمني لألنشطة الديدكتيكية؛  -

 الخطوات واإلجااءات الضاويية لبناء التخطيط؛ -

 استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصال في التعليم. -

 

 

 

 ملحوظة: 

مع إمكانية إعداد االختبايات وفق مبدأي  ،التوصيفهذا ضاوية اعتماد  -

 ؛واإلنجازية الخصوصية

تكوين وتقويم هذه الفئة اعتماد الوثائق الاسمية الخاصة ب ضاوية -

)المذكاات التنظيمية، دليل تكوين األستاذات واألساتذة الموظفين بموجب عقود، 

 .التكوين عن بعد...( بمنصة-مكونات   بكل- مساق التخطيط
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 االختياييةبطاقة توصيف الوضعية 

 

 الوضعية

 االختبايية

 مقتاحةال

   ديدكتيكيةبيداغوجية  أبعاد ذاتومهنيا،  مشكال تطاح، ةماكب وضعية

 .التخطيط بستمولوجية، تتعلق بكفايةوا

 السياق

المكان والزمان الوضعية االختبايية باستحضاي سياق تحديد 

ن سياوية البانامج موقع المشكل ضمو ،الفئة المستهدفةو

 الدياسي.

 التعليمات

على األكثا، تاتبط ثالثة تعليمات ي اَشد المتاشح)ة( من خالل 

 بـ:

 تحليل الوضعية المطاوحة؛ 

  ؛المطلوب المتعلق بالتخطيطإنجاز  

 باستحضاي الماجعيات تعليل االختيايات. 

 األسناد والوثائق

تزويد المتاشحين والمتاشحات باألسناد والوثائق  يتم

، وال يسمح الختبايالضاويية التي تحددها لجنة إعداد ا

 باستعمال غياها.
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 ا تصحيح االختبايات الكتابيةمعايي

 
 

 المعياي
 المؤشاات 

 )يتاك تحديدها للجن إعداد المواضيع(
 األوزان

1 
 المالءمة 

 )مطابقة المنتوج للمطلوب(

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

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

... 

2 

 االنسجام 

)تناسب األفكاي وتسلسلها 

 والتناسق بين مكونات المنتوج(

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

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

... 

3 

 ايد تعبئة وتوظيف المو

)اختياي الموايد أو المضامين 

 السليمة وحسن توظيفها(

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

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

... 

4 

 القابلية لإلنجاز 

)الواقعية وإمكانية التطبيق 

 الفعلي لألنشطة المقتاحة(

 ................: ........................... 1لمؤشا ا

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

... 
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 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. -


