
 

 

    

 

إىل التأكد من مدى  ةاألكادميي أطريهدف نظام التقويم اخلاص باألستاذات واألساتذة 

أهلية األستاذ)ة( لتحمل استمراريته يف مسؤولية القسم وفق الضوابط والشروط النظامية، وذلك 

 لكه لثالث كفايات من الكفايات املهنية ذات العالقة بـ:من خالل قياس درجة مت

 ختطيط التعلمات؛ •

 تدبري التعلمات؛ •

 تقويم التعلمات؛ •

 وُتقَوم هذه الكفايات انطالقا من وضعيات خيضع هلا األستاذ)ة( ويربز من خالهلا مدى متلكه هلا.

يف ساعتني،  اختبار كتابي جيرىمن خالل  جمزوءة التخطيطويتم التصديق على استيفاء 

ويشمل وضعية اختبارية مركبة، وحتليل هذه الوضعية انطالقا من املقاربات البيداغوجية 

 والديدكتيكية املعتمدة.

وحتدد البطاقة املرفقة توصيفا لالختبار الكتابي للتصديق على استيفاء جمزوءة 

 )كل التخصصات وكل األسالك(. التخطيط

1

ختطيط وضعيات تعليمية تعلمية مركبة تهدف إىل حل الوضعية/الوضعيات املقرتحة تدور حول  •

 تخطيط وتدبري وتقويم التعلمات.تتعلق ب سريورة تعليمية تعلمية يتم فيها طرح مشكالت
 من خالل الوضعيات املقرتحة؛استحضار التخطيط  •
 استحضار خصوصيات املتعلم)ة( ومجاعة الفصل الدراسي والوسط املدرسي الوارد يف السياق؛ •
 .املتعلمني لرصد التمثالت وتقويم مكتسباتاألدوات املناسبة  استحضار •
 عتمدة؛املهات الرتبوية يالتوجاستحضار  •
  استحضار مبدأ التدرج يف التنظيم الزمين لألنشطة الديدكتيكية؛ •
 لتعلمية. ا بغرض حتقيق األهدافاختيار املعينات والدعامات الديدكتيكية املناسبة،  •

 املنجز؛ تخطيطاليف  ةتحكماململرجعيات البيداغوجية واإلبستمولوجية واملفاهيمية والديدكتيكية ا توظيف •

 اقرتاح أنشطة التقويم واملعاجلة املناسبة؛  •
تعليل التخطيط املنجز انطالقا من املقاربات البيداغوجية املتنوعة؛ •

 



 

 

انطالقا من  -حسب املكون واملستوى الدراسي –تطرح إشكاال صرحيا  ةمركب ةحتضري وضعي

 .التخطيط كفاية إشكاالت ديدكتيكية وبيداغوجية ومعرفية، حتيل على 

من خالل حتديد املكان الوضعيات االختبارية  /صياغة اإلطار العام للوضعية

 شاط ضمن سريورة الربنامج الدراسي.والزمان والفئة املستهدفة واملادة أو الن

 ُيرَشد املرتشح )ة( من خالل ثالثة مطالب على األكثر، ترتبط بـ:

 حتليل الوضعية املطروحة؛ •

 إجناز املطلوب •

 تعليل االختيارات. •

ضرورية اليت ميكن تزويد املرتشحني واملرتشحات بنسخ متنوعة من األسناد والوثائق ال

حتددها جلنة إعداد االختبار إلعداد الوضعيات املطلوبة، وال يسمح باستعمال غري تلك 

 احملددة. 

 مطابقة املنتوج للمطلوب1
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 ب األفكار وتسلسلهاتناس

 التناسق بني مكونات املنتوج

 اختيار املوارد أو املضامني السليمة وحسن توظيفها3

 الواقعية وإمكانية التطبيق الفعلي لألنشطة املقرتحة4

 خلو املنتوج من األخطاء اللغوية5

 واإلتقان اإلبداع6


