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 مقدمة

 إىل باجلامعة. باإلضافة مرض حنوى عل مهمته ألداء الالزمة التكميلية املهارات من اثنني تتطلب الباحث ستاذاأل مهنة  
لطلبته. هذه  املعرفة نقل لتحسني وتطوير أساليب دائم بشكلكذلك  يسعى أن بجي البحث العلم.، جمال يف الفعالة مشاركته

. بيداغوج. زاد معريف واكتساب اجليد اإلعداداألساتذة  تتطلب من املستقبل، .وباحث إطارات إلعداد اليت هتدف األساسية املهمة
تتكفل بتحقيق هذا اهلدف نظرا ملا يكتسيه من أمهية   يةالوزارة الوص من بادرةاليت جاءت مب الباحثني، التكوينية لألساتذة اخلطة
 .كبرية

 الربنامج يضمن هذا. 2116 جويلية 28بتاريخ  932م رق القرار يفموضحة  التكوين هذا لربنامج التوجيهية املبادئ  
الوثيقة  قبل منالتكوينية  الدورات هذه تقييم . يتماألساتذة من أخرى لفئات وتكوين حمني اجلدد لألساتذة األساس. التكوين
 .األساتذة لكفاءات املرجعية

، تسعى لوضع برنامج وكيفية تنفيذهالتوجيهات لتوضيح جممل املبادئ واالوزاري  القراراملستقاة من  ،احلالية الوثيقة  
 تكوين تأطرييف  الرئيس. هاهدف . ويتمثلتكوين بيداغوج. يف متناول مؤسسات التعليم العايل لتأطري هذه الشرحية من املوظفني

 األستاذ نةمه تعلم على كزتر ت مقاربة حول تتمحور ،بيداغوجية تعليمية كفاءة بناءخالل  من ساعة 131مدى  على األساتذة
 وتضمن كذلكالتدريس.  مهام ملمارسة الالزمة املهنية اتوالكفاء للمهارات التدرجي. الكتسابل اتطوير الوثيقة  تيحتالباحث.  

 ارفاملع وإعداد لتخطيط فعالة أساليب على تنطوي حيث. بالكفاءات املقاربة على قائم تكوين أجهزة تتطلب / مرجعيةعمل أداة
 .والكفاءات

 من البيداغوجية املرافقة عمل تنسيق املعنية. وسيتم األطراف مجيع مع مسبقلتداول  خضع هذه الوثيقة برنامج وىوحمت  
 الباحث.القاعدي واملستمر لألستاذ ن للتكوي توجيهية وطنية جلنة مسؤولية حتت العلم. والبحث العايل التعليم وزارة قبل
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 معيحصة التعارف، سياسة وهدف التكوين الجا .1
 

 األساتذة اجلامعيني اجلدد. دورة / المستوى:
 ساعات 13 الحجم الساعي:
يعتمد التكوين على التعلم النشط واحملاضرات والندوات، وورش العمل املنهجية، والعمل اجلماع.، والعمل  :مقاربة التكوين

 الفردي
 ية.األخالقيات، التوعية، املشاركة، املسؤولية، امللك الكلمات المفتاحية:

 األهداف الواجب تحقيقها:
 فهم دور األستاذ الباحث . -1
 فهم املهام البيداغوجية والعلمية لألستاذ باحث. -2
 فهم املسؤولية األخالقية و الوطنية لألستاذ الباحث. -3

 تنفيذ برنامج:
الندوات واملناقشات والعروض، هذه اخلطوة تتمثل: يف اختيار طرق التدريس القائمة على )احملاضرات وورش العمل املنهجية و 

...(، باستغالل أدوات التكوين )وثائق، منصة التعليم اإللكرتوين، ...( وبتوفري املوارد البشرية املتخصصة يف علم االجتماع، 
 و ل م د. الديداكتيك

 الكفاءات المستهدفة:
 يف هناية النشاط األستاذ يكون قادرا على:

 الباحث.فهم القانون األساس. لألستاذ  -1
 إظهار الشعور باالنتماء إىل مؤسسته واملسامهة يف تطويرها. -2
 االخنراط يف األنشطة اليت تقدمها املؤسسة اجلامعية. -3
 تلبية تطلعات واحتياجات الطلبة يف مساعدهتم على اكتساب الكفاءات الالزمة.  -4
 .التصرف كمواطن مسؤول جتاه مؤسسته اجلامعية -5

 طرق التقييم
 .وض الشفهية )باور بوينت(، االختبار الشفه.، اختبار االختيار من متعدد واختبارات األجوبة القصرية، مقال، إعداد تقريرالعر 

 القراءة الموصى بها:
1. Extrait de la loi d’orientation de l’Enseignement Supérieur modifié et 

complété par la loi 08-06 du 23 février 2008 J O R A D P n° 10 du 27 

février 2008, page 33 -37. 
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2. Décret n°08-130 du 27 RabieEthani correspondant au 03 mai 2008 portant 

statut particulier de l’enseignant chercheur 

3. Décret exécutif N° 10-252 du 12 Dhou El kaada 1431 correspondant au 

20 octobre 2010 instituant le régime indemnitaire de l’enseignant 

chercheur. 

4. Décret exécutif n° 10-231 du 23 Chaoual 1431 correspondant au 2 octobre 

2010 portant statut du doctorant (J.O.R.A.D.P Année 2010, N°57, page 12 

et 13). 

5. Ordonnance N° 06 – 03 du 19 JoumadaEthania 1427 correspondant au 15 

juillet 2006 portant statut général de la fonction publique. 

6. Arrêté n°711 du 03 novembre 2011 fixant les règles d’organisation et de 

gestion pédagogiques communes aux études conduisant aux diplômes de 

Licence et de Master. 

7. Arrêté n°712 du 03 novembre 2011 fixant portant modalités d’évaluation, 

de progression et d’orientation dans les cycles d’études contrôle des 

connaissances et des aptitudes conduisant aux diplômes de Licence et de 

Master. 

8. Arrêté N° 167 du 31 mai 2010 portant Commission Nationale 

d’Implémentation d’un Système d’Assurance Qualité dans le secteur de 

l’enseignement supérieur et la recherche scientifique. 

9. Arrêté n° 191 du 16 juillet 2012 fixant l’organisation de la formation de 

troisième cycle en vue de l’obtention du doctorat 

10. K. BADDARI et A. HERZALLAH . Référentiel LMD. Bien 

enseigner dans le système LMD. OPU, Alger (2014). 
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 السهر البيداغوجي-األخالق واآلداب في التعليم الجامعي .2
 

 اجلامعيني اجلدد.-: األساتذةالدورة/المستوى

 .ساعات 15الحجم الساعي: 

يستند التكوين على التعلم النشط، حماضرة مرفقة بورشات ترتبط باملنهجية، دراسات ذاتية التوجيه، عمل فردي مقاربات التكوين:
 أو عمل مجاع..  

 ام ل.م.د، املتابعة البيداغوجية.الباحث، نظ-: أخالقيات و آداب املهنة يف قطاع التعليم العايل،األستاذمات المفتاحيةالكل

 أهم األهداف الواجب تحقيقها:

 فهم املبادئ األساسية مليثاق وأخالقيات القطاع اجلامع.. -1

 الباحث.-استيعاب حقوق وواجبات األستاذ -2

 املتابعة البيداغوجية. التعامل مع تقنيات -3

 انجاز البرنامج:

تتمثل هذه اخلطوة يف:اختيار طرق التدريس القائمةعلى )احملاضرات، ورشات العمل ملختلف املنهجيات، املناقشات  
 والعروض...(، لتفعيل أدوات التكوين اليت تشمل )خمتلف الوثائق، منصة التعليم اإللكرتوين، ..(، بتوفري املوارد البشرية يف

 الديداكتيك و نظام ل.م.د

 الكفاءات المستهدفة:

 يف هناية النشاط األستاذ يكون قادرا على:

 طريقة سريان اجلامعة اهليكل.. استيعاب -1

 الباحث.-التعرف على النظام املسري لألستاذ -2

 كرية.و تنمية املمارسة الف البيداغوجية الستيعاب باملرافقةاللجوء إىل أهم الوسائل املرتبطة  -3
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 طرق التقويم:

 املشروع، اختبارات االختيار من متعدد األجوبة القصرية، مقال، وإعداد تقرير االمتحان الشفوي، الشفهية )باوربوينت(، العروض
 التشخيص.. التقييم

 القراءة الموصى بها:

1. Extrait de la loi d’orientation de l’Enseignement Supérieur modifié et 

complété par la loi 08-06 du 23 février 2008 J O R A D P n° 10 du 27 

février 2008, page 33 -37. 

2. Décret n°08-130 du 27 Rabie Ethani correspondant au 03 mai 2008 

portant statut particulier de l’enseignant chercheur 

3. Décret exécutif N° 10-252 du 12 Dhou El kaada 1431 correspondant au 

20 octobre 2010 instituant le régime indemnitaire de l’enseignant 

chercheur. 

4. Décret exécutif n° 10-231 du 23 Chaoual 1431 correspondant au 2 octobre 

2010 portant statut du doctorant (J.O.R.A.D.P Année 2010, N°57, page 12 

et 13). 

5. Ordonnance N° 06 – 03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 

juillet 2006 portant statut général de la fonction publique. 

6. Arrêté n°711 du 03 novembre 2011 fixant les règles d’organisation et de 

gestion pédagogiques communes aux études conduisant aux diplômes de 

Licence et de Master. 

7. Arrêté n°712 du 03 novembre 2011 fixant portant modalités d’évaluation, 

de progression et d’orientation dans les cycles d’études contrôle des 

connaissances et des aptitudes conduisant aux diplômes de Licence et de 

Master. 

8. Arrêté N° 167 du 31 mai 2010 portant Commission Nationale 

d’Implémentation d’un Système d’Assurance Qualité dans le secteur de 

l’enseignement supérieur et la recherche scientifique. 

9. Charte d’éthique et de déontologie universitaire. MESRS 2010. 

10. Arrêté n° 191 du 16 juillet 2012 fixant l’organisation de la 

formation de troisième cycle en vue de l’obtention du doctorat 

11. K. BADDARI et A. HERZALLAH . Référentiel LMD. Bien 

enseigner dans le système LMD. OPU, Alger (2014). 
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 التكوين الجامعي بين نظام ل م د و النظام الكالسيكي الرهانات و الواقع .3
 

 األساتذة اجلامعيني اجلدد.دورة / المستوى:

 ساعات 15احلجم الساع.: 

 املنهجية، العمل وورش والندوات احملاضرات النشط، التعلم على ويعتمد ل م د بـ  الفردي الوع. على الرتكيز مقاربة التكوين:
 الفردي. والعمل اجلماع.، العمل

، مبا يضمن توحيد املعايري اد االوريباالحت بولونيا )يقض. بإنشاء فضاء جامع. متطابق يف مجيع دول مشروعالكلمات المفتاحية:
 الرتبية، التعليم، الدكتوراه، الليسانس، املاجستري، ،LMD النوعية يف الدرجات األكادميية وذلك متاشياً مع بنود معاهدة لشبونة(،

 .حواإلصال التكوين املنقولة، املتعلم، التعلم،  البيداغوجية النشطة، البيداغوجيا البيداغوجيا، الكفاءات،

 األهداف الواجب تحقيقها:

 الكالسيك. للتعليم العايل. النظام يف القصور أوجه فهم -1

 .- واألهداف اخللفية –ل م د لنظام تارخيية حملة -2

 ل م د  عن طريق:نظام  و جدوى احلقائق على التعرف -3

 للـ ل م د الشامل املخطط فهم. 
 :دكتوراه. ليسانس، ماسرت، فهم املراحل الثالثة التكوينية 
 ،للطالب، الشخص. العمل الرصيد، مفهوم تنظيم التدريس )نظام السداسيات، الوحدات التعليمية ،مسار التكوين 

 الوصاية(
 املنقولة و البيداغوجيا النشطة. البيداغوجية -4

  البيداغوجية هذه وعيوب مزايا –البيداغوجية االنتقالية  على الكالسيك. النظام اعتماديةالتعرف. 
 باألهداف. على املقاربة الكالسيك. النظام اعتماديةلتعرف ا 
 ل م د يف جتسيد البيداغوجيا النشطة ـإدراك أمهية ال. 
 النشطة. البيداغوجيا عن األمثلة التعرف على بعض 

 .اخلاصة الكفاءاتو  العامة مفهوم الكفاءات التمكن من حتديد -5

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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 تنفيذ البرنامج:

التعليم  طريقة التدريس القائمة على حماضرة / احلوار، استغالل أدوات التكوين )وثائق، منصةهذه اخلطوة تقوم على: اختيار 
 ل م د.االعتماد على املوارد البشرية املتقنة للـ و (، ...اإللكرتوين

 الكفاءات المستهدفة:

 قادرا على: يكون األستاذ النشاط هناية يف

 .السيك.الك النظام يف الرئيسية القصور أوجه على التعرف .1
 اإلصالحات. دواع. التعرف على .2
 ل م د. وممارسة فهم .3
 اجلامع.. التكوين وأدوات أهداف فهم .4
 الكفاءات. تطوير خالل من الطالب حول البيداغوج. املتمركز النهج فهم .5
 العايل. التعليم يف اجلودة التعرف على معاين ضمان .6
 .اليت تليب مهنة بعينها ملستهدفةالكفاءات ا صياغة مفهوم ) كفاءات / مهنة (: الوع. بفائدة .7
 .خمتلفة مصادر من املعلومات ومعاجلة مجع .8

 طرقالتقييم:

 واألجوبة القصرية، املقال، إعداد تقرير. العروض الشفهية )باور بوينت(، االمتحانات الشفهية، اختبار متعدد اخليارات

 بها: الموصى القراءة

-  A. HERZALLAH  etK. BADDARI.  Comprendre et pratiquer le LMD, 

version française, OPU 2007. 

-  A. HERZALLAH  etK. BADDARI . Comprendre et pratiquer le LMD, 

version arabe, OPU 2008. 

-       K. BADDARI et A. HERZALLAH. Le LMD source de renforcement 

d’une pédagogie active. 

- K. BADDARI et A. HERZALLAH . Référentiel LMD. Bien enseigner 

dans le système LMD. OPU, Alger (2014). 
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 إعداد برنامج التكوين، التعليم و المحيط .4
 

 األساتذة اجلامعيني اجلدد.دورة / المستوى:
 ساعات 15الحجم الساعي:

يعتمد التكوين على التعلم النشط واحملاضرات والندوات، وورش العمل املنهجية والدراسات ذاتية التوجيه، والعمل  :مقاربة التكوين
 اجلماع.، والعمل الفردي.

 ل م د، برنامج، وحدة التعليم،املسار،  والتقييم، األداء، الكفاءة.المفتاحية:الكلمات 
 األهداف الواجب تحقيقها:

نتائج تعلماته القائم على حنو حتقيق  جيب أن يكون متمحور حول الطالب، وموجه ل م د إعداد برنامج التكوين يف
ملحة للتحول من منوذج التعليم واالنتقال إىل  ةضرور  راس.. و هناكالكفاءات العامة واخلاصة اليت سيكتسبها يف هناية مساره الد

 .تنفيذ برنامج التكوينيف   دور أساس. ضمان اجلودةلكون يإىل األفقية. جيب أن  منوذج التعلم، و التحول من العمودية
 فهم معىن ملمح املسار الدراس.. -1
 قا من ملمح الدخول و ملمح اخلروج.معرفة كيفية حتديد األهداف والنتائج املتوقعة انطال -2
 .التعرف على كيفية كتابة األفكار األساسية حول الربامج الدراسية -3
 .فهم دور الوحدات التعليمية يف الربنامج -4
 .فهم دور الرصيد يف الربنامج -5
 .تشكيل فريق من األساتذة أكفاء قادرين على تلبية العمل املطلوب من يف املسار التكوين -6
 تقييم املوارد املتاحة )البشرية واملادية(. -7
 

 تنفيذ برنامج:
هذه اخلطوة تتمثل: يف اختيار طرق التدريس القائمة على )احملاضرات وورش العمل املنهجية والندوات واملناقشات والعروض، 

تصال، ... (، وبتوفري املكونني اخلرباء ...(، باستغالل أدوات التكوين )وثائق، منصة التعليم اإللكرتوين، تكنولوجيا اإلعالم و اال
 .وضمان اجلودة ل م د يف

 الكفاءات المستهدفة:
 يكون قادرا على: ويف هناية النشاط األستاذ

 فهم وممارسة ل م د. -1
 للموضوعات اليت يتم تدريسها ككل متكامل. اخلطوات املرتابطة حتديد -2
 ظ على ديناميكية العالقة بني اجلامعات واملؤسسات.الوحدات التعليمية املهنية اليت حتاف اختيار -3
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عن طريق مقاييس و مواد متعلقة بإدارة وتنظيم الوظائف يف املؤسسات،  تزويد الطالب باملعرفة املتعلقة بعامل املؤسسات -4
 ...والتسويق، 

 إنشاء املشاريع حتت الوصاية. -5
صص التطبيقية و احلصص املوجهة، إضافة للمعامالت و األرصدة و حتديد لكل مادة تعليمية احلجم الساع. للدروس و احل -6

 .طرق التقييم املتعلقة هبذه املادة
 الدراسة. سداسيات إعداد -7
 .ملء استمارات التكوين -8

 طرق التقييم:
 .إعداد تقرير العروض الشفهية )باور بوينت(، االختبارات الشفهية، االختيار من متعدد واختبارات األجوبة القصرية، مقال،

 القراءة الموصى بها:
 

1. Processusde Lisbonnepour la qualificationdesdiplômes(1996) 

2. Le projet Tuning (Europe) à la base de la mise en place de crédits en 

Europe(1998). 

3. Processus de Bologne pour le LMD et lamobilité (ECTS) (1999) 

4.      A. HERZALLAH et K. BADDARI. Comprendre et pratiquer le LMD,  

OPU, Alger ( 2007). 

5. Processus de Copenhague pour l’enseignement et la formation 

professionnels. Ce processus cherche à établir une plateforme commune de 

qualification et de reconnaissance, de système de transfert de crédit pour les 

parcours professionnalisants. (2008) 

6.   K. BADDARI et A. HERZALLAH. Maitriser les indicateurs de la 

formation. OPU, Alger (2012). 

7.   Guide du LMD. MESRS (2012). 

8.   K. BADDARI, F. BOUBAKOUR et A. HERZALLAH. Assurance qualité 

dans l’enseignement supérieur. Conduire et réussir l’autoévaluation. OPU, Alger 

(2013). 

9.    K. BADDARI et A. HERZALLAH . Référentiel LMD. Bien enseigner 

dans le système LMD. OPU, Alger (2014). 

10. Tuning Africa. Tuning et l’harmonisation de l’enseignement supérieur. 

L’expérience africaine. Deusto (2014). 
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 حقيبة األشغال، تربصات) المحتويات التطبيقية وكيفيات اإلدارة و شبكات التقييم( .5
 

 األساتذة اجلامعيني اجلدد. دورة / المستوى:
 ساعات 15الحجم الساعي:

أو دراسات ذاتية التوجيه،عمل فردي  ،رة مرفقة بورشات ترتبط باملنهجيةيستند التكوين على التعلم النشط، حماض:مقاربة التكوين
 عمل مجاع..  

 .: حقيبة األشغال، الرتبص، التقييمالكلمات المفتاحية
 األهداف الواجب تحقيقها:

 .فهم أمهية وأهداف وحمتوى حقيبة األشغال .1
 يف مسار تكوين الطالب. فهم أهداف الرتبصات .2
 و متابعة و تقييم الرتبصات. التأطري معرفة كيفيات .3

 تنفيذ برنامج:
 :هذه اخلطوة تتكون من

اختيار طرق التدريس املعتمدة على )احملاضرات وورش العمل املنهجية، واملناقشات، والعروض، ...(.بتنفيذ أدوات التدريب  -
 .اإلصالح اجلامع. التعليم اإللكرتوين، ...( مع توفري املوارد البشرية يف )وثائق، منصة

 الكفاءات المستهدفة:
 ستيعاب:املرتبص هناية التكوين من ا -سيتمكن األستاذ

 و ردود فعله، و خرباته و محل الطلبة على املشاركة وحتمل املسؤولية. حقيبة األشغال يف مساره املهين تطبيق حمتوى .1
 تطبيق دفرت الشروط اخلاص بالرتبصات )اإلعداد، واإلشراف املتابعة، التقييم و اإلشهاد ( .2

 طرق التقييم:
 .حتقيق املهام، اختبار، التقييم التشخيص.وتقارير التقدم احملرز يف  املنهجية، ورش العمل

 القراءة الموصى بها:

1. Barrett, H.C. (2001). Electronic Portfolios. Educational Technology : 

An Encyclopedia. BC-CLIO. 

http://transition.alaska.edu/www/portfolios.html 

 BELANGER, C. (2009), Rôle du Portfolio dans le supérieur : rendre 

l’étudiant acteur de sa formation – Dossier 31 de l’URAFF, 

Université de Montréal.  

2. Bibeau, R. (2007). A chacun son portfolio. Vitrine Technologie-

éducation. N° 65. 
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3. Desjardins, R. (2002). Le portfolio de développement professionnel 

continu. Ed. Chenelière didactique. 

 المواقع االلكترونية :

1. BERTHIAUME, D. et DAELE, A. Évaluer les apprentissages des 

étudiant(e)s à l’aide du portfolio. Les mémos du CSE, 2010.  

http://www.unil.ch/webdav/site/cse/shared/brochures/memento_portfolio.

pdf 

2. BOUTIN G. et CAMARAIRE L. Accueillir et encadrer un stagiaire. 

Montréal, Editions Nouvelles AMS, 2001. 

http://www.univ-brest.fr/siame/URAFF/Les+dossiers+de+l’URAFF 

 

3. Manuel de la pédagogie universitaire,2014 

http://www.usj.edu.lb/intranet/actu/pdf/3211.pdf 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unil.ch/webdav/site/cse/shared/brochures/memento_portfolio.pdf
http://www.unil.ch/webdav/site/cse/shared/brochures/memento_portfolio.pdf
http://www.univ-brest.fr/siame/URAFF/Les+dossiers+de+l'URAFF
http://www.usj.edu.lb/intranet/actu/pdf/3211.pdf
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 التعليم و التكوين ضمن نظام ل.م.د.: الخصائص البيداغوجية و التعليمية. .6
 

 اجلامعيني اجلدد. -: األساتذةالدورة/المستوى

 .ساعات 15الحجم الساعي: 

عمل فردي  دراسات ذاتية التوجيه، ،رة مرفقة بورشات ترتبط باملنهجيةيستند التكوين على التعلم النشط، حماض مقاربات التكوين:
 عمل مجاع..   أو

 الكلمات المفتاحية:

االصالح و  التكوين، التعلم، املتعلم، البيداغوجيا النشطة،  البيداغوجيا املنقولة، البيداغوجيا، الكفاءة، الرتبية، اإلرشاد، التعليم،
 نظام ل.م.د.

 األهداف الواجب تحقيقها:

على كل من علم النفس النمو املعريف وعلى  تستند ادةكمالبحث   -يف جمال التدريس الدكتيك )التعليمية(أمهية  استيعاب .1
 نظرية معرفة التخصصات.

 دور املعلم  كوص. و مهزة وصل بني املعرفة و الطالب. استيعاب .2
الظواهر املرتبطة بديناميكية ايصال املعارف و تفعيل العالقات بني التعليم و التعلم )البيداغوجيا املنقولة و  استيعاب .3

 شطة(.البيداغوجيا الن
 تفعيل النشاط وفق احلقائق الراهنة. .4

 تفعيل البرنامج:

والعروض،  املنهجية، الندوات، املناقشات العمل )املؤمترات، ورشات على القائمة اختيار طرق التدريس يف اخلطوة تتمثل هذه
و كذا نظام  الديداكتيك يف البشرية داملوار  اإللكرتوين، ...( وبتوفري التكوين )خمتلف الوثائق، منصة التعليم أدوات ...(، بتنفيذ

 ل.م.د.

 الكفاءات المستهدفة:

 املرتبص هناية التكوين استيعاب: -سيتمكن األستاذ

 التعرف على أهم مؤشرات نظام ل.م.د. .1
 استيعاب خصائص البيداغوجيا النشطة و كيفية استجابة نظام ل.م.د هلذا النشاط. .2
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واملندرجة ضمن املخططات اإلرشادية،البيداغوجية و املرتبطة بالبحث اليت  البحث النشطة-التعلم-تنسيق نشاطات التعليم .3
 ستسمح للطلبة من تكثيف كفاءاهتم.

 مرافقة الطلبة خالل فرتة تكوينهم  النظري و املعريف معا و خالل اجناز مشروعهم املهين. .4
إدراج  املناهج النظرية و التطبيقية، مراحل التعلم من خالل االستحواذ على يف اآلجال احملددة، التخطيط، القدرةعلى .5

 التطبيقية، احلصة خمتلف نتائج الدراسات و الدراسات التحليلية و كذا حتضري النشاط البيداغوج. على غرار)احملاضرة،
 مشروع الوصاية(. النظرية، احلصة

وترتبط بدورها مع حتضري  بيداغوجيةالفرق ال يف واالندماج و كذا املشاركة املشاركة على اآلخرين مع التعامل مهارات تطوير .6
 املعلومات تكنولوجيا تطوير على تقوم اليت تلك ه. البيانات ومعاجلة و تنسيق الدروس املختلفة من خالل )مجع

 الدراسية. املناهج يتعلق بالكفاءات املستهدفة( وإصالح ومناقشة كل ما عرض حتليل، واالتصاالت،
 ودة يف التعليم العايل.االندماج ضمن سياسة تسيري ضمان اجل .7

 التقييم: طرق

تقرير /  إعداد املقاالت، عرض، القصرية، واألجوبة االختبارات املتعددة االمتحان الشفوي، الشفهية )باوربوينت(، العروض
 املشروع.

 المراجع الموصى بها:

-  A. HERZALLAH  et K. BADDARI.  Comprendre et pratiquer le LMD, 

version française, OPU 2007. 

-  A. HERZALLAH  et K. BADDARI . Comprendre et pratiquer le LMD, 

version arabe, OPU 2008. 

-       K. BADDARI et A. HERZALLAH. Le LMD source de renforcement 

d’une pédagogie active. 

- K. BADDARI et A. HERZALLAH . Référentiel LMD. Bien enseigner 

dans le système LMD. OPU, Alger (2014). 

- La Pédagogie Active. Site http://www.echange-

cipe.com/cipe/upload/Pedagogie-Active.pdf 

-  

- les méthodes actives dans l’enseignement supérieur », Habib SMEI, 

maître Technologue-ISET RADES  

- Approche par objectifs ou approche par compétences ? 

Repères conceptuels et implications pour les activités d’enseignement, 

d’apprentissage et d’évaluation au cours de la formation clinique. 

http://www.pedagogie-medicale.org/ 

http://www.echange-cipe.com/cipe/upload/Pedagogie-Active.pdf
http://www.echange-cipe.com/cipe/upload/Pedagogie-Active.pdf
http://www.pedagogie-medicale.org/
http://www.pedagogie-medicale.org/
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 التدريب عند الطالب–البيداغوجيا وعلم النفس البيداغوجي في التكوين  .7
 

 الدورة/ المستوي :االساتذة الجامعيين الجدد. 
 .ساعات 10الحجم الساعي :

يعتمد التكوين على التعلم النشط واحملاضرات والندوات، وورش العمل املنهجية والدراسات ذاتية التوجيه، والعمل  :مقاربة التكوين
 جلماع.، والعمل الفردي.ا

 التعليم ، التعلم، ، املتعلم، اخلصائص النفسية، التقومي، الوصاية، طرق التدريس، الدافعية، الكلمات المفتاحية:
 جودة التعليم.

 
 األهداف الواجب تحقيقها: 

 التعرف على الفرق بني منطق التعليم و حتصيل املعارف و منطق التعلم و اكتساب املعارف.  -1
 التعرف على دور كل من األستاذ و الطالب يف آليات اكتساب املعرفة.  -2
 التعرف على بعض طرق التدريس احلديثة النشطة ) الفعالة( -3
 التعرف على بعض األساليب احلديثة يف تقومي مكتسبات الطلبة حسب ل.م.د.  -4
هم الكتساب معارفهم و جتميع أرصدهتم و التعرف على خصائص الطلبة وحاجياهتم، وكيفية إثارة الدافعية لدي -5

 احملافظة عليها.
 التعرف على أهم الصعوبات و املشكالت الصفية املتعلقة بالطلبة. -6
 التعرف على دور الوصاية يف توطيد عالقة األستاذ بالطالب يف إطار املرافقة البيداغوجية. -7
 الب باالستعانة خباليا ضمان اجلودة. التعرف على املعايري املعتمدة يف عالقة األستاذ بالط -8
 التعرف على أساليب التقومي )التشخيص. ، البنائ.، اخلتام.( -9

 التعرف على اإلجراءات الكفيلة بتكيف برنامج أو طريقة أو أسلوب حسب القدرات املعرفية للطالب. -11
 

 تطبيق البرنامج:
طرة سابقا و ترمجتها إىل تعلمات تكون يف متناول يتم يف هذه املرحلة النقلة الديداكتيكية لألهداف املس

االساتذة املرتبصني من خالل الطرق احلديثة يف التدريـس و استغـالل الوسائط التكنولوجية ) العاكس الضوئ.، 
غوجيا االنرتنت، الفيديو، املراجع احملكمة، النشرات الوزارية، منصات التعليم االلكرتوين...( بتوفري املتخصصني يف البيدا

 و الديداكتيك و ل م د.
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 الكفاءات المستهدفة:

 يف هناية كل نشاط يكون األستاذ املرتبص قادرا على :
 . حتديد دوره بدقة يف عملية التعليم و التعلم 
 .استخدام األسلوب و الطريقة املناسبني يف عملية التدريس املتوافقة مع نوعية احلصص و مبادئ ل.م.د 
 تقومي و استغالهلا يف تذليل صعوبات التعلم لدى الطلبة.التحكم يف أساليب ال 
 . حتديد احتياجات الطلبة و خصائصهم النمائية 
 .حتديد دوره يف مرافقة الطلبة اجلدد و أساسيات الوصاية وفق ما تنص عليه التعليمات الرمسية 
 .حتديد اخلصائص النفسية و العلمية الذاتية الواجب تطويرها باستمرار 
 ايري اجلودة اخلاصة بعالقته باملادة و املتعلم.جتسيد مع 

 طرق تقويم البرنامج: 
االمتحان الشفوي، اختبار متعدد اخليارات واألجوبة القصرية، املقال، إعداد تقرير،املالحظات )األداء، واملشاركة يف الدروس، 

تقييم التكوين للطلبة(،  ( التقييم النوع. )استبيان ندوات ...(، التقييم الكم. )باستخدام مؤشرات مثل املشاركة، ورضا املتعلمني
 شبكة التقييم الذايت.

 المراجع الموصى بها:
 .2114، العني، دار الكتاب اجلامع.، 2عماد عبد الرحيم الزغلول/ مبادئ علم النفس الرتبوي، ط -1
 .1991شبشوب، علوم الرتبية، اجلزائر، املؤسسة الوطنية للكتاب،  أمحد -2
اسرتاتيجية لتحقيق احتياجات أساليب التعلم املختلفة ولتحفيز اإلبداع لدى  51 أدوات املعلم :جينسباول  -3

 ( دار القدس لعلوم. دمشق2111املعلم. ترمجة فضل أبو العال، وزمالئه. )
4-HuguetteBernard: Comment évaluer ،améliorer، valoriser l’enseignement 

supérieur? Edition du Renouveau PédagogiqueInc, Canada, 2011. 

5- Manuel de pédagogie universitaire,  

http://www.usj.edu.lb/intranet/actu/pdf/3211.pdf 
 
 
 
 
 
 

http://www.usj.edu.lb/intranet/actu/pdf/3211.pdf
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 تقنيات تنشيط فرق التكوين و اإلشراف. .8
 

 ذة اجلامعيني اجلدداألسات دورة / المستوى:
 ساعات 11 الحجم الساعي:
التكوين يعتمد على التعلم النشط، احملاضرات، امللتقيات، الورش  العمل املنهجية، دراسات ذاتية التوجيه، العمل  مقاربة التكوين:

 اجلماع.، العمل الفردي.
التكوين الذايت، التواصل الديداكتيك.، املرافقة، الوصاية، مشروع حتت الوصاية، االستقاللية،  الكلمات المفتاحية:

 االسرتاتيجيات.
 األهداف الواجب تحقيقها:

 إدراك أمهية عملية مرافقة الطلبة. -1
 إدراك أمهية الوص. يف التكوين البيداغوج. للطالب من أجل استقالليته، و تكوينه الذايت. -2
 اتقان إنشاء اجلدول الزمين والربنامج املنهج. لعمل الوص.. -3
 فهم أمهية التواصل الديداكتيك. و التقنيات البيداغوجية. -4

 تنفيذ البرنامج:
هذه اخلطوة تتمثل: يف اختيار طرق التدريس القائمة على )احملاضرات، وورش العمل املنهجية والندوات واملناقشات والعروض، 

يعتمد يف تنفيذ هذا الربنامج على  املكونني اخلرباء يف  ...(، باستغالل أدوات التكوين )وثائق، منصة التعليم اإللكرتوين، ...(  و
 ل م د وضمان اجلودة.

 الكفاءات المستهدفة:
 يف هناية النشاط األستاذ يكون قادرا على:

 امتالك الدافعية للتشبع مبفاهيم االستقاللية و التكوين الذايت لدى الطالب من خالل املشاريع التكوينية حتت الوصاية. -1
والتصميم على الكفاءات املستهدفة وتسليط الضوء عليها ، وجتنيد الوسائل، التنسيق والراقبة والتقييم ملشروع  تشخيص -2

 تكويين حتت الوصاية.
 االهتمام بتطوير  ممارسات التعليم والتعلم يف سياق التكوين النوع. للطلبة يف سياق نفس. اجتماع. معريف. -3
 سرتاتيجياهتم املعرفية، ما وراء املعرفية والوجدانية واالجتماعية.وير ايل تعلم الطلبة من خالل تطتسه -4
 اتقان دور األستاذ الوص. يف أبعاده اإلدارية، البيداغوجية، املنهجية، النفسية واالجتماعية الوجدانية والتقنية. -5

 طرق التقييم:
جع األدبية، ...(، تعليقات ومالحظات عن )األداء، االمتحانات واالختبارات، والعروض النظرية )حتليل وتلخيص، مقال، مرا

واملشاركة يف الدروس، ندوات ...(، التقييم الكم. )باستخدام مؤشرات مثل املشاركة، ورضا املتعلمني( التقييم النوع. )استبيان 
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= حسنا ميكنين أن أفعل  1 تقييم التكوين للمتعلمني(، شبكة التقييم الذايت لألداء حسب األهداف )كاالختيار الثالث. التايل:
 = إهنا صعبة جدا بالنسبة يل(. 3= اهنا صعبة قليال بالنسبة يل   2ذلك؛ 

 القراءة الموصى بها:
1. ARTIGUE, Michèle, 1996. « Chapitre 4 : ingénierie didactique », in 

BRUN, Jean, Didactique des mathématiques, Paris : Delachaux et Niestlé, 

p.243-274. 

2. BADDARI  K. et HERZALLAH A. Référentiel LMD. OPU, Alger, 2014 

3. BAUDRIT, Alain, 2002. Tutorat : richesses d’une méthode pédagogique. 

Bruxelles : De Boeck 

4. BROSSARD, Michel, 2004. Vygotski : lectures et perspectives de 

recherches en éducation. Villeneuve d’Ascq : Presses universitaires du 

Septentrion 

5. CHOPLIN, Hugues, Dir., 2002. Les TIC au service des nouveaux 

dispositifs de formation. Education permanente, n°152 

6. CYR, Paul, 2004. Les stratégies d’apprentissage. Paris : Clé international. 

7. PAQUETTE, Gilbert, 2005. L’ingénierie pédagogique. Québec : PUQ. 

 

 المواقع االلكترونية:
 

1- PERAYA, Daniel ; DESCHRYVER, Nathalie, 2003-2004 Les 

composantes d’un dispositif de formation, support de cours, Faculté de 

psychologie et des Sciences de l’Education, Université de Genève. URL:  

http://129.194.9.47/tecfa/teaching/staf17/0203/disp_composantesV2.doc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://129.194.9.47/tecfa/teaching/staf17/0203/disp_composantesV2.doc
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 تقييم و إعداد شبكات الكفاءات .9
 

 : األساتذة اجلامعيني اجلدددورة / المستوى

 ساعات 11: جم الساعيالح

 والعمل اجلماع.، العمل املنهجية، العمل وورش والندوات احملاضرات النشط، التعلم على التكوين يعتمد  :مقاربة التكوين
 الفردي.

 الكفاءة. األداء، التكوين، مؤشرات املعارف، مراقبة التقييم، : ل م د،الكلمات المفتاحية

 األهداف الواجب تحقيقها:

 م دفهم ل  -1

 املعارف. لرقابة العامة القواعد فهم -2

 فهم قواعد التقدم يف العمل.  -3

 وظيفة اللجان البيداغوجية.عمل و  فهم -4

 التقييم. أدوات التعرف عل -5

 الفروع، ... التكوين، وعروض املؤسسات اجلامعية، تقييم شروط على التعرف -6

 لشهادة.لمن امللحق الوصف.  الغرض فهم -7

 لبرنامج:تنفيذ ا

والعروض، ...(،  واملناقشات والندوات املنهجية العمل  املناسبة )احملاضرات، ورش التدريس طرق تتمثل يف: اختيار اخلطوة هذه
خلرباء ل م د  تسند هذه املهام واالتصال،...(، اإلعالم تكنولوجيا اإللكرتوين، التعليم منصة )وثائق، التكوين  أدوات بتنفيذ

 اجلودة. وضمان

 الكفاءات المستهدفة:

 قادرا على: يكون األستاذ النشاط هناية ويف

 فهم وممارسة ل م د. -1
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 التطبيقية و املوجهة،  االعمال واختبارات االستجوابات الكتابية، واملشاركة، ومراقبة املعارف )املواضبة تقييم قواعد ممارسة -2
 حساب املعدالت( العروض، التقارير،

 مل اللجان البيداغوجية لوحدات التعليم خالل السداس. و خالل العام الدراس..اإلدراك اجليد لع -3

 واملاسرت. الليسانس يف التدرج إدراك قواعد -4

 البقاء ... ومعدالت والرسوب،  النجاح ومعدالت االنتقال، التكوين البيداغوج.: معدالت أداء قياس مؤشرات إدراك -5

 اجلماع.، التواصل العمل )االستقاللية،  الطلبة مهارات وتنمية بالتعلم يتعلق فيما لتقييمل احلديثة التطبيقات على التعرف -6
 الطالب يف عملية التقييم، ...( ومشاركة الناقد، والتفكري الشخصية، والتنمية الذايت والوع. بيئة التعلم، ومعرفة

 وتقييمها. و اكتساب الكفاءات املهارات املهام وتطوير تنفيذ يف البيداغوج. الفريق مع التعاون -7

 عملية التقييم. واالتصال يف االعالم تكنولوجيا استخدام -8

 التقييم: طرق

 واملشاركة يف الدروس، )األداء،  املالحظات تقرير، إعداد املقال، واألجوبة القصرية، اختبار متعدد اخليارات الشفوي، االمتحان
 للطلبة(، التكوين تقييم النوع. )استبيان املتعلمني( التقييم ورضا املشاركة، مثل شراتمؤ  الكم. )باستخدام التقييم منتديات ...(،

 الذايت. التقييم شبكة

 القراءةالموصىبها:

 2118عبدالكرمي، بداري كمال. نظام ل م د . د م ج اجلزائر  هللا حرز، 
 إعداد وإجناح التقييم الذايت.  -عليم العايل بداري كمال، بوباكور فارس، حرز اهلل عبد الكرمي. ضمان اجلودة يف قطاع الت

 ،2113د م ج اجلزائر 
 2112عبدالكرمي. التحكم يف مؤشرات التكوين. د و ج، اجلزائر  اهلل بداري كمال، حرز  
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 ورقة الطريق لمشاريع الطالب. .11
 

 األساتذة اجلامعيني اجلدد.دورة / المستوى:

 ساعات 15الحجم الساعي:

 يعتمد التكوين على التعلم النشط، احملاضرات والندوات وورش العمل املنهجية، العمل اجلماع.، والعمل الفردي. مقاربة التكوين:

 .التكوين حسب الرغبة مشروع الطالب، الكلمات المفتاحية:

 األهداف الواجب تحقيقها:

 إدراك الدور املنهج. لألستاذ يف خارطة الطريق للمشروع الطالب. -1

 الب كشريك ناضج ومسؤول عن تكوينه.اعتبار الط -2

 تنفيذ برنامج:

هذه اخلطوة تقوم على: اختيار طريقة التدريس القائمة على حماضرة / احلوار، استغالل أدوات التكوين )وثائق، منصة التعليم 
 LMD اإللكرتوين(، االعتماد على املوارد البشرية املتقنة للـ 

 الكفاءات المستهدفة:

 يف هناية النشاط األستاذ يكون قادرا على:

التحكم يف إجراءات ختطيط وتنفيذ األنشطة البيداغوجية يف مشروع الطالب، من خالل نشاط التدريس الذي يتكون من:  -1
 البحث املكتيب، وإعداد وتنفيذ مقابالت ذات مستوى عال، تكوين ملف وعرض شفوي للعمل مدعم مبلصقات.

 :إىلمرافقة الطالب  -2

 استكشاف البيئة املهنية. -
 التعرف على رزنامة النشاطات املكونة ملشروع الطالب. -
 أن يكون مسؤوال عن توجيهه يف مسار التكوين. -
 أخذ املبادرة و التحل. بروح املؤسسة، وتشجيع الفضول الفكري. -
 '' ك ؟االستقاللية، تكوين أنفسهم، و التعود على اإلجابة على السؤال: "ما الفائدة يف ذل -
 تصميم املشاريع وإدارهتا. -
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 اكتساب املعارف ومواكبة التطورات يف جمال التعلم. -
 تقييم واحلفاظ على جودة العمل املنتج. -
 استخدام تكنولوجيا االعالم واالتصال. -
 التفاعل يف جمموعة عمل. -
 حتفيز الطلبة وتقليل نسبة الفشل. -

 .جريبية، االرشادية، التكامليةبالرغبة من بينها: الت التحكم يف مبادئ التكوين -3

 طرق التقييم:

العروض الشفهية )باور بوينت(، االمتحانات الشفهية، اختبار متعدد اخليارات واألجوبة القصرية، املقال، إعداد تقرير / مشروع، 
 .التقييم عن طريق األقران

 :القراءة الموصى بها

1. GILLES D., SAULNIER-CAZALS J. et VUILLERMET-CORTOT M.-J. 

(1994), Socrate, le retour… Pour accompagner la réussite universitaire et 

professionnelle des étudiants, Editions Septembre, Québec.  

 

2. Développement de l’Education aux Choix dans 11 Universités 1996-1997, 

Etude et rapport à la demande de l’UIMM (Union des Industries et 

Métiers de la Métallurgie), sous la direction de Jacky BEILLEROT, 

Professeur à l’université Paris X – Nanterre. 

 

3. K. BADDARI et A. HERZALLAH . Référentiel LMD. Bien enseigner 

dans le système LMD. OPU, Alger (2014). 
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 .يالطريق في نشاط التكوين قةور دفتر الشروط و  .11
 

 جامعيني اجلدد.                        -أساتذةالدورة/المستوى:

 ساعات. 15الحجم الساعي:

 يستند التكوين على التعلم النشط، حماضرة مرفقة بورشات ترتبط باملنهجية ، مشروع فردي أو عمل مجاع..  مقاربات التكوين:

 ط، ورقة الطريق.دفرت الشرو  المفتاحية: الكلمات

 أهم األهداف التي يتطلب متابعتها:

 املعرفية، من خالل دفرت الشروط و خريطة الطريق و ه. مجلة )التفاعالت يتعني ممارستها اليت استيعاب خمتلف الوظائف  -1
 والتقييمية (. اإلدارية، التنفيذية، التواصلية العرضية، املنهجية،

 جناز دفرت الشروط وورقة الطريق.                                      ال التوجيهية املبادئ استيعاب -2

 مواصفات دفرت الشروط وورقة الطريق .     استيعاب -3

 تنفيذ البرنامج:

والعروض...(،  املناقشات خمتلف املنهجيات، العمل )احملاضرة، ورشات على القائمة اختيار طرق التدريس يف: اخلطوة تتمثل هذه 
و يف نظام  الديداكتيك يف البشرية املوارد اإللكرتوين، ..(،وبتوفري التكوين اليت تشمل)خمتلف الوثائق، منصة التعليم أدوات لبتفعي

 ل.م.د.

 الكفاءات المستهدفة:

 النشاط، يكون األستاذ قادرا على: هناية هذا يف

ل للعمة قياد لوحةا وجية والتعليمية على أساس كوهنالبيداغ قيطر وورقات ال والتدريس دفاتر الشروط، من استيعاب الفائدة -1
 .املواد الرتبوي ملختلف

 واجلدوى. التنسيق ،الوضوح وه. وورقة الطريق اجناز دفرت الشروط توجه اليت املبادئ إتقان -2

وخمتلف  املعريف-التعليم. والتقييم أخذا بالتنوع األساليب املوارد، تركيب أركان دفرت الشروط وورقة الطريق من حيث احملتويات، -3
 .النشاطات املرتبطة بالتكوين.

 لتفعيل دفرت الشروط وورقة الطريق. والبشرية والتقنية التعليمية املوارد لتفعيل السبل حتديد خمتلف -4
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 طرق التقييم:

 إعداد املقاالت، ت،احلاال عرض القصرية، واألجوبة املتعددة االختبارات االمتحان الشفوي، الشفهية )باوربوينت(، العروض
 التشخيص.. التقييم تقرير/ املشروع،

 القراءة الموصى بها:

1. HERZALLAH  et K. BADDARI.  Comprendre et pratiquer le LMD, 

version française, OPU, Alger (2007). 

2. HERZALLAH  et  K. BADDARI . Comprendre et pratiquer le LMD, 

version arabe, OPU, Alger (2008) 

3. K. BADDARI et A. HERZALLAH . Référentiel LMD. Bien enseigner 

dans le système LMD. OPU, Alger (2014). 
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 تقنيات اإلعالم و االتصال: األدوات الرقمية .12
 المستوى C2i التكوين لشهادة

 
 األساتذة اجلامعيني اجلدد. دورة / المستوى:
 ساعات  5حصص بـ:  3تقدم يف ساعة  15 الحجم الساعي:

 .يعتمد التدريب على التعلم النشط يف البيئة الرقمية، واملزج بني النظري والتطبيق.، وإنتاج حقيبة تدريبية :مقاربة التكوين
 .1املستوى  c2iالرقمية، تكنولوجيا اإلعالم و االتصال،  الكلمات المفتاحية:

 األهداف الواجب تحقيقها:
 .1املستوى  c2i   اكتساب مهارات -1
 إدراك أن أدوات اإلعالم اآليل ه. وسائل ديداكتيكية وبيداغوجية. -2
 التعود على العمل يف الوسط الرقم. املتغري باستمرار. -3
 معرفة و فهم مسؤوليات وقواعد استخدام الرقمنة.4
 البحث عن املعلومات من خالل أدوات اإلعالم اآليل. -5

 :تنفيذ برنامج
ة تتمثل: يف اختيار طرق التدريس القائمة على )احملاضرات، وورش العمل املنهجية والندوات واملناقشات والعروض، هذه اخلطو 

...(، باستغالل أدوات التكوين )وثائق، قاعة اإلعالم اآليل، منصة التعليم اإللكرتوين، ...(  ينفذ هذا الربنامج من طرف موارد 
 بشرية مؤهلة يف اإلعالم اآليل.

 فاءات المستهدفة:الك
 يف هناية النشاط األستاذ يكون قادرا على:

 استخدام وسائل اإلعالم الرقمية اجلديدة وتطوير أساليب بيداغوجية جديدة ) إنتاج وتوزيع الوثائق، هتيئة تدابري بيداغوجية ( -1
 لتقييم، إنشاء مرجعيات عرب االنرتنت (الوصول إىل املوارد الرقمية وفهم القضايا املرتبطة هبا )البحوث، واالستغالل، وا -2
 اتقان العمل التعاوين عرب شبكة االنرتنت. -3
 محاية البيانات الشخصية، و احلساسية جتاه خمتلف احلقوق والتزامات املتعلقة بالنظام الرقم.. -4
 اتقان القواعد الرقمية واستخدامها بطريقة مستقلة ومسؤولة. -5
 .شرات القياستقييم من خالل إدخال مؤ   -6

 طرق التقييم:
 .ورش العمل املنهجية، تقارير التقدم اليت تدل على تنفيذ املهام، وتقييمات تطبيقية مبنية على الكفاءات
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 مواقع الكترونية:
1. https://www.univ-lille3.fr/c2i/sinformer-sur-le-c2i/ 

2. https://c2i.enseignementsup-recherche.gouv.fr/enseignant/les-competences-

du-c2i-niveau-1 

3. https://c2i.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ 

4. https://c2i.enseignementsup-recherche.gouv.fr/etudiants/les-ressources-du-

c2i-niveau-1 

https://www.fun- mooc.fr/cours/#search?query=c2i&page=1&rpp=50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://c2i.enseignementsup-recherche.gouv.fr/enseignant/les-competences-du-c2i-niveau-1
https://c2i.enseignementsup-recherche.gouv.fr/enseignant/les-competences-du-c2i-niveau-1
https://c2i.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
https://c2i.enseignementsup-recherche.gouv.fr/etudiants/les-ressources-du-c2i-niveau-1
https://c2i.enseignementsup-recherche.gouv.fr/etudiants/les-ressources-du-c2i-niveau-1
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 طرق ووسائل التعليم وتقنيات اإلعالم واالتصال .13
 

 األساتذة اجلامعيني اجلدد دورة / المستوى:

 ساعات 11 الحجم الساعي:

 .التفاعل، التعليم اإللكرتوين، موودل، اإلبداع البيداغوج.، التكامل، تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الكلمات المفتاحية:

 :األهداف الواجب تحقيقها

 .تعلم أساسيات استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال .1
فهم أمهية التعليم عن بعد كوسيلة مرتبطة بالتقدم، و يف زيادة كفاءة استخدام املوارد، وكنهج تنظيم. يف )املمارسة اجلديدة،  .2

 النظام اجلديد، طريقة اجلديدة للبيداغوجيا(
والبحث العلم. لتلبية االحتياجات، والتعاون يف التكوين وتطوير استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف التعليم  .3

 .الكفاءات
 تبين تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف العمل البيداغوج. والبحث العلم.: االكتساب، التطبيق، والتحليل واملعاجلة والنشر. .4
الطالب عنصر تفاعل. وفعال يف تطوير تكيف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال مع وضعيات التعلم هبدف تبادل املعرفة وجعل  .5

 .مهاراته واستقالليته
 .استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف عملية التقييم .6

 تنفيذ برنامج:

هذه اخلطوة تتمثل : يف اختيار طرق التدريس القائمة على املكونني اخلرباء، قاعات االعالم اآليل، ومنصات التعليم اإللكرتوين، 
 ...سائط املتعددة واألقراص املدجمة، وبرجميات احملاكاة، والعرض، واستخدام الربيد اإللكرتوين واإلنرتنت، والو 

 الكفاءات المستهدفة:

 يف هناية النشاط األستاذ يكون قادرا على:

من منظور الطالب )إنشاء حساب، تسجيل يف دورة، واستغالل املوارد  ( Moodleتسخري منصة موودل ) .1
اركة يف االختبارات على االنرتنت بأشكاهلا املختلفة، وتصفح نسخ إلكرتونية، والعمل اجلماع.، البيداغوجية، واملش

...( و من منظور األستاذ )إنشاء وتنظيم الدروس ورصد تسجيل الطلبة،  ةوتقنيات االتصال املتزامنة وغري املتزامن
يف املسارات البيداغوجية، و مراقبة النشاط الطاليب، وتنظيم اجملموعات، وحفظ امللفات وتنظيم املوارد البيداغوجية، وتعر 
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املواظبة، التعريف مبختلف االختبارات اإللكرتونية وتنظيم مواردها، إجراء االختبار يف بيئة إلكرتونية آمنة ، واستغالل 
 نتائج االختبار االلكرتوين تلقائيا، وإجراء عملية التقييم االلكرتوين(

و االتصال يف العمل البيداغوج. والبحث العلم.: االكتساب،التطبيق،  والتحليل واملعاجلة  استغالل تكنولوجيا اإلعالم .2
 والنشر.

استغالل تكنولوجيا اإلعالم و االتصال للتواصل مع الطلبة، واإلشراف على طالب عرب اإلنرتنت، واقرتاح التقييم الذايت،  .3
 ... فيذ الدروسدفع الطلبة للتعلم التعاوين، اقرتاح موارد إضافية يف تن

 تطوير طرق تعليم استباقية وتفاعلية بني األساتذة و بني الطلبة أنفسهم. .4
 ...تسهيل أنشطة التكوين، حماضرات، العروض، متارين،  لعب األدوار، التقييم،  .5
 .بناء سياق عالئق. مع الطلبة يفض. إىل التعلم .6

 طرق التقييم:

 ...ق بالتفاعل، التقييم، التشخيص، والتحق إجناز املهام، اختبار، شبكة املالحظة،
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 طرق و كيفيات إعداد برامج ذات نوعية جيدة .14
 

 األساتذة اجلامعيني اجلدد. دورة / المستوى:
 ساعات 11 الحجم الساعي:

ت التوجيه الذايت، يعتمد التدريب على التعلم النشط واملؤمترات والندوات وورش العمل املنهجية والدراسات ذا :مقاربة التكوين
 .والعمل اجلماع.، والعمل الفردي

) ه. .SWOT ضمان اجلودة، الربجمة عن طريق األهداف؛ معايري اجلودة، التقييم الذايت ؛ طريقة  الكلمات المفتاحية:
 (Threatsالفرص، التهديدات  Opportunitiesالضعف،  Weaknessesالقوة،  Strengthsاختصار لكلمات : 

 واجب تحقيقها:األهداف ال
 إدراك الدوافع احلقيقية لتبين املبادئ األساسية لضمان اجلودة يف التعليم العايل. -1
فهم معىن ضمان اجلودة الداخل.، و ضمان اجلودة اخلارج.، واألشكال املختلفة لضمان اجلودة اخلارج. والتدقيق والتقييم،  -2

 ...وإصدار الشهادات و التأهيل
 الربجمة بواسطة األهداف.تعرف على مبادئ  -3
 التعرف على إجراءات تصميم مرجعية اجلودة يف التعليم العايل )ميدان، حقل، املعيار املرجع.(  -4
 التمكن من إجراء التقييم الذايت. -5
 معرفة كيفية اختيار الكفاءات الواجب تقييمها.  -6
 معرفة كيفية إنشاء شبكات تقييم الكفاءات. -7
 .استخدام تكنولوجيا اإلعالم و االتصال يف التقييمالقدرة على   -8

 تنفيذ برنامج
هذه اخلطوة تتمثل: يف اختيار طرق التدريس القائمة على )احملاضرات، ورش العمل املنهجية والندوات واملناقشات والعروض، 

 .اء يف ضمان اجلودة...(، باستغالل أدوات التكوين )وثائق، منصة التعليم اإللكرتوين، ...( بتوفري مكونني خرب 
 الكفاءات المستهدفة:

 ويف هناية النشاط األستاذ يكون قادرا على:
 إثبات أن اجلودة ترتبط ارتباطا وثيقا بالتعليم العايل، ووصفها باألسلوب األكثر بيداغوجية لضمان اجلودة يف التعليم العايل. -1
)األهداف العامة واملتوسطة، اإلجرائية أو اخلاصة، واختيار الفعل  حتديد املفاهيم الربجمة باألهداف و العمل على حتقيقها -2

 القابل للقياس، صنافة بلوم(
بناء مرجعية اجلودة من أجل تنفيذ مهام املؤسسة يف جماالت: مشاريع التكوين، والربامج الدراسية،  البحث، تثمني العمل،  -3

 (...والتعاون، وظروف العمل، 



 31الصفحة البرنامج       التكوين البيداغوجي لألساتذة 

 

 الذايت. إجراء عملية التقييم  -4
 حترير تقرير التقييم الذايت. -5
 (SWOTاستخدام األدوات الالزمة لتحرير تقرير التقييم الذايت: باستخدام)  -6
 استخدام تكنولوجيا اإلعالم و االتصال يف عملية التقييم. -7

 طرق التقييم:
ات األجوبة القصرية، مقال، إعداد تقرير، العروض الشفهية )باور بوينت(، االختبارات الشفهية، االختيار من متعدد واختبار 

املالحظات )األداء، واملشاركة يف الدروس، ندوات ...(، التقييم الكم. )باستخدام مؤشرات مثل املشاركة، ورضا املتعلم( التقييم 
 .النوع. )استبيان تقييم التكوين للمتعلمني(، شبكة التقييم الذايت

 القراءة الموصى بها:
 

1. AIPU :La qualité dans l’enseignement supérieur : 

vers un changement de paradigme- Actes du 25ème 

congrès de l’Association internationale de pédagogie universitaire 

 (AIPU), 19 - 25 mai 2008 

2. Bloom, B. S., Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H., &Krathwohl, D. 

R. : Taxonomy of educationalobjectives: the classification of educational 

goals; Handbook I: Cognitive Domain New York, Longmans, Green, 

1956 

3. FarèsBoubakour: "La professionnalisation des formations universitaires : 

quels enjeux pour nos universités ?" Le journal, la Tribune du 15 juin 

2010, Alger 

4. FarèsBoubakour: "L’assurance qualité au sein de l'université algérienne : 

L'université, un secteur qui doit tirer l'économie et la société vers le 

haut". Alger, El Watan ÉCONOMIE - Du 27 avril au 3 mai 2009 

5. K.Baddari et A.Herzallah : Les indicateurs dans la formation du supérieur. 

– OPU 2012. 

6. K. BADDARI, F. BOUBAKOUR, et A. HERZALLAH. Assurance 

Qualité dans l’enseignement supérieur. Conduire et réussir 

l’autoévaluation. OPU, Alger, 2013. 

7. Bruno Curvale (CIEP – Sèvres): Quality Assurance in higher education – 

Aneca. juin 2007 – Madrid. 

8. Crozier Fiona, Curvale Bruno, Dearlove Rachel et al. :Terminology of 

quality assurance : towards shared European values. Helsinki : ENQA : 

http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Bloom
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Krathwohl
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Krathwohl
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European Association for Quality Assurance in Higher Education, 2006, 

40 p. (Occasional Papers n°12) 

9. CIEP (France) : Projet Tempus Aqi-Umed. 158889-TEMPUS-2009-FR-

SMGR 

10. CIEP :  Le projet AqiUmed : Objectifs, mise en œuvre, résultats et 

diffusion. CIEP 2013. 

11. Université de Créteil (Paris 12) : Documents de référence de l’Université 

de Créteil – Paris 12 – France. 

12. Catherine Cudicio, La PNL : Communiquer autrement, Paris, Eyrolles, 

2003 

13. Simpson, Elizabeth. "The classification educational objectives, 

psychomotor domain. ERIC Retrieved 5/31/2013. 

14. ENQA: 

Standards and guidelines for quality assurance in the European higher edu

cation area – ENQA: European Network 

for Quality Assurance in Higher Education. 

15. IIEP-UNESCO (2011) « l’Assurance Qualité Externe : options pour les 

gestionnaires de l’ES » modules de 1 à 5, Paris, 2011. 

16. Université Med V Aghdal : « Autoévaluation institutionnelle », juin 2006. 

17. Université de Skikda (Algérie) : Les enjeux de l’assurance qualité dans 

l’enseignement supérieur. Actes du colloque international sur l’assurance 

qualité. Novembre 2010. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/detail?accno=ED010368
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/detail?accno=ED010368
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 ( CEILغة: مركز التعليم المكثف للغات ) حصص تعليم الل .15
 

 األساتذة اجلامعيني اجلدد.دورة / المستوى:

 ساعات 11 الحجم الساعي:

يعتمد التكوين على التعلم النشط واحملاضرات والندوات، وورش العمل املنهجية والدراسات ذاتية التوجيه، والعمل  :مقاربة التكوين
 اجلماع.، والعمل الفردي.

 .الكتابة،احملادثة الشفهية، الفرنسية، اإلجنليزيةالمفتاحية: الكلمات

 األهداف الواجب تحقيقها:

 تنمية مهارات الفهم والتعبري الشفه. والكتايب من خالل اكتساب قواعد اللغة واملفردات يف اللغتني الفرنسية واإلجنليزية. -1

 قة، نصوص متنوعة، الرتمجة، ... باللغتني الفرنسية واإلجنليزية.اللغة: الكتابة والنطق بطال اجملهودات على اكتساب تعزيز -2

 تعلم كيفية استخدام وسائل اإلعالم لتحسني لغته الفرنسية واإلجنليزية. -3

 باللغتني الفرنسية واإلجنليزية. وكتابيا التعبري بشكل صحيح شفويا -4

 واإلجنليزية. التمكن من عرض عمله )عرض ، حماضرات ...( باللغتني الفرنسية -5

 تنفيذ برنامج:

هذه اخلطوة تتمثل: يف اختيار طرق التدريس القائمة على )دورات وورش عمل منهجية، الندوات واملناقشات والعروض، ...(، 
باستغالل أدوات التكوين )وثائق، منصة التعليم اإللكرتوين، تكنولوجيا االعالم و االتصال... ( وبتوفري مكونني خمتصني يف 

 ات األجنبية )الفرنسية، اإلجنليزية(.اللغ

 الكفاءات المستهدفة:

 ويف هناية النشاط األستاذيكون قادرا على:

 بشكل صحيح وفقا لقواعد اللغة. فقرات حترير التحدث -1

 لنصوص )حماضرات، عروض، تقارير،...( فهم وإنتاج -2

 لألنشطة البيداغوجية. لغة مكتوبة و مقروءة مناسبة استخدام -3
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 ق التقييم:طر 

االمتحان الشفوي، اختبارات االختيار من متعدد، اختبار األجوبة القصرية، االختبارات، مقال، إعداد تقرير، مالحظات )األداء، 
التقييم النوع. )استبيان  واملشاركة يف الدروس، ندوات ...(، التقييم الكم. )باستخدام مؤشرات مثل املشاركة، ورضا املتعلم(،

 .للمتعلمني(، شبكة التقييم الذايت ينتقييم التكو 
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 تقنيات التعبير الكتابي و نموذج عن التقرير العلمي .16
 

 األساتذة اجلامعيني اجلدد.دورة / المستوى:
 ساعات 11 الحجم الساعي:

والدراسات ذاتية التوجيه، والعمل  يعتمد التكوين على التعلم النشط واحملاضرات والندوات، وورش العمل املنهجية :مقاربة التكوين
 اجلماع.، والعمل الفردي.

 التعبري الكتايب، التعبري الشفه.، الفرنسية، اإلجنليزية، التقرير العلم..الكلمات المفتاحية:
 األهداف الواجب تحقيقها:

 ة.و اإلجنليزي للنصوص العلمية باللغتني الفرنسية تطوير مهارات االستماع وقراءة و الكتابة -1
 واإلجنليزية. الشفه. و الكتايب بشكل صحيح باللغتني الفرنسية التعبري -2
 واإلجنليزية. التمكن من إعطاء أمهية للعمل العلم. )عرض واملؤمترات، ...(  بالفرنسية -3

 تنفيذ برنامج:
ندوات واملناقشات والعروض، هذه اخلطوة تتمثل : يف اختيار طرق التدريس القائمة على )الدروس،  وورش العمل املنهجية وال

واالتصال .. (، ينفذ هذا الربنامج مكونني  ...(، باستغالل أدوات التكوين )وثائق، منصة التعليم اإللكرتوين، تكنولوجيا اإلعالم
 يف اللغات األجنبية )الفرنسية واإلجنليزية(.

 الكفاءات المستهدفة:
 يكون قادرا على: ويف هناية النشاط األستاذ

 تقارير، ...( وإنتاج النصوص العلمية )مقاالت، عروض، فهم -1
 االطالع على املستجدات العلمية الوطنية والدولية. -2

 طرق التقييم
االمتحان الشفه.، اختبار االختيار من متعدد، األجوبة القصرية، االختبارات، املقال، إعداد تقرير، املالحظات )األداء، واملشاركة 

 تقييم النوع. )استبيان تقييم التكوين ،(، التقييم الكم. )باستخدام مؤشرات مثل املشاركة، ورضا املتعلم(يف الدروس، منتدى ...
 للمتعلمني(، شبكة التقييم الذايت.
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 تقنيات البحث الببليوغرافي و إعداد وثائق تالئم المسار التكويني .17
 

 األساتذة اجلامعيني اجلدد.دورة / المستوى:
 ساعات 15الحجم الساعي:

 .البحث الببليوجرايف، االهتمام الوثائق.الكلمات المفتاحية:
 األهداف الواجب تحقيقها:

 اكتشاف كل اخلطوات الالزمة لتحديد والعثور على وثائق ذات صلة مبوضوع معني. -1
 البحث الببليوغرافية. اكتشاف طرق -2
 اكتشاف كيفية اختيار مصادر املعلومات. -3
 ديد و إجياد الوثائق املطلوبة.اكتشاف كيفية حت -4

 تنفيذ برنامج:
و تنفذ باستغالل أدوات التكوين )قاعات  كتباتامل هذه اخلطوة تتمثل: يف اختيار طرق التدريس القائمة على اخلرباء يف علم

 .البيانات( اإلعالم اآليل، ومنصات التعليم اإللكرتوين، واإلنرتنت، والوسائط املتعددة واألقراص املدجمة، وجهاز عرض
 الكفاءات المستهدفة:

 ويف هناية النشاط األستاذيكون قادرا على:
 فهم أمهية علم املكتبات. -1
 يف إجراءات البحث املكتيب )التحضري، واختيار املصادر، حتديد الوثائق ، وتقييم أمهية وثائق املطلوبة( التحكم -2
 التحكم يف تقنيات وأدوات البحث الببليوغرايف. -3
 تعرف حمركات البحث الببليوغرايف. -4
 تقييم مصادر. -5
 املتعلق بأهداف برنامج التعليم والبحوث العلمية. رصد الزاد الوثائق. -6

 طرق التقييم:
 .االمتحان الشفوي، اختبار االختيار من متعدد، واختبارات األجوبة القصرية، مقال، إعداد تقرير، التقييم التشخيص.

 القراءة الموصى بها:
 

1. BERTRAND BASCHWITZ, Maria Antonia, KETELE, Jean-Marie 

Collaborateur DE, GODELET, Éliane[et al.], Comment me documenter ?: 

formateurs, enseignants, étudiants, Bruxelles, Belgique, De Boeck, 2010, 

185 p., (« Guides pratiques : former & se former, ISSN 2033-0243 »). 
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2. POCHET, Bernard, CHEVILLOTTE, Sylvie et NOËL, Elisabeth, 

Methodologiedocumentaire: rechercher, consulter, rediger à l’heure 

d’Internet, Bruxelles, Belgique, De Boeck, 2005, 202 p., (« LMD 

méthodologie, ISSN 1783-7839 »). 
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 الغاية من التكوين الجامعي .18
 

 األساتذة اجلامعيني اجلدد. دورة / المستوى:
 ساعة 11 الحجم الساعي:

 يعتمد التكوين على حماضرة أو ندوة. :مقاربة التكوين
 التكوين اجلامع.، الغاية، ل م د، األداء، القدرة التنافسية. الكلمات المفتاحية:

 األهداف الواجب تحقيقها:
 دراك األمهية املتزايدة للتكوين اجلامع..إ -1
 إدراك التكوين اجلامع. باعتباره استثمار و مؤشر للتنافسية. -2
 .إدراك تأثري التكوين اجلامع. على األداء االقتصادي واالجتماع. -3

 تنفيذ برنامج:
هجية والندوات واملناقشات والعروض، هذه اخلطوة تتمثل : يف اختيار طرق التدريس القائمة على )الدروس،  وورش العمل املن

 ...(، باستغالل أدوات التكوين )وثائق، منصة التعليم اإللكرتوين،...(، ينفذ هذا الربنامج مكونني خمتصني يف ل م د.
 الكفاءات المستهدفة:

 ويف هناية النشاط األستاذ يكون قادرا على:
 يف إطار ل م د.فهم نقاط القوة املستهدفة من خالل التكوين اجلامع.  -1
 التعرف على خمطط التكوين الذي تتبناه املؤسسة اجلامعية. -2
تعرف على السبل الكفيلة  جبعل التكوين اجلامع. أكثر جاذبية وأكثر فعالية )األدوات املساعدة على النجاح،  االستقاللية   -3

ليب التقييم، احلكامة، واملهنية، والتعاون بني اجلامعات، ومشاركة الطالب، واملمارسات اجليدة والتكوين البيداغوج. لألساتذة، أسا
 ضمان اجلودة، التكوين يف إدارة املشاريع(.

 طرق التقييم:
 .اختبارات االختيار من متعدد األجوبة القصرية، مقال، وإعداد تقرير

 القراءة الموصى بها:

A. HERZALLAH  et K. BADDARI.  Comprendre et pratiquer le LMD, version 

française, OPU 2007. 

-  A. HERZALLAH  et  K. BADDARI . Comprendre et pratiquer le LMD, 

version arabe, OPU 2008. 

 -       K. BADDARI et A. HERZALLAH. Le LMD source de renforcement 

d’une pédagogie active.  
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- K. BADDARI et A. HERZALLAH . Référentiel LMD. Bien enseigner 

dans le système LMD. OPU, Alger (2014). 
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 دور مهام البحث. .19
 

 اجلامعيني اجلدد. : األساتذةالدورة / المستوى

 ساعة. 11: الحجم الساعي

 :يستند التكوين على حماضرة/ ندوةمقاربات التكوين

 ر.االستثما البحث،الكلماتالمفتاحية :

 أهم األهداف الواجب تحقيقها:

 استيعاب طبيعة البحث العلم.. -1

 التكنولوجية، العلمية، أفضل على التخصصات بشكل لالستجابة االستحواذ الكل. على البحث العلم.، من ناحية تنوعه، -2
 واالجتماعية. االقتصادية

 تنفيذ البرنامج:

التكوين اليت تشمل)خمتلف الوثائق،  أدوات احملاضرة/الندوة، بتفعيل على مةالقائ اختيار طرق التدريس يف: اخلطوة تتمثل هذه 
 اليت ترتبط مع اسرتاتيجيات تنمية البحث العلم.. البشرية املوارد اإللكرتوين، ..(،وبتوفري منصة التعليم

 الكفاءات المستهدفة:
 التنافسية. والقدرة الوطنية للتأهيل التعبئة يف دور للبحث أن تربير -1

 هو هتيئة جزائر الغد لالندماج ضمن عامل متواصل التغري. تربير االستثمار يف جمال البحث، -2

 طرق التقويم:

 إعداد املقال، إعداد التقرير. 
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 العالقات الخارجية .21
 

 : األساتذة اجلامعيني اجلدددورة / المستوى

 ساعة 11: الحجم الساعي

 ضرة / ملتقى.على حما التكوين : يعتمدمقاربة التكوين

 التنمية. جامعة / حميط، : العالقةالكلمات المفتاحية

 األهداف الواجب تحقيقها:

 اقتصادي .-فهم نتائج وآفاق التعاون بني اجلامعة وحميطها السسيو

 تنفيذبرنامج:

 اإلعالم تكنولوجيا وين،اإللكرت  التعليم منصة تتمثل يف: اختيار حماضرة أو ملتقى باستغالل أدوات التكوين )وثائق، اخلطوة هذه
 تسند هذه املهمة للكوادر ذات العالقة باسرتاتيجيات التنمية و البحث العلم.. واالتصال،...(

 الكفاءات المستهدفة:

 قادرا على: يكون األستاذ النشاط هناية يف

 إدراك إجراءات تكوين عالقات تعاون بني اجلامعة و خمتلف املؤسسات. .1
 يف اجلامعة و توضيحها لدى خمتلف املؤسسات. التعريف مبشاريع التكوين .2
 تثمني روح املبادرة لدى الطلبة و مساعدهتم على أن يكونوا خرجني مبدعني ال باحثني عن العمل. .3
 الشركات. يف والتطوير البحث لتشجيع الدكتوراه طلبة إدماج تيسري .4
 البحوث األكادميية. نتائج و تثمني تعزيز .5
 الفكرية امللكية إدارة .6
 اإلقليمية التنمية يف اجلامعة كإشرا .7
 املستمر. التكوين تنظيم .8

 التقييم: طرق

 املقال ، إعداد تقرير.
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 المسؤولية المعنوية و التمهينية للجامعة .21
 

 : أساتذة اجلامعات املعينني حديثادورة / المستوى

 : األساتذة اجلامعيني اجلدددورة / المستوى

 ساعة 11: الحجم الساعي

 .يعتمد التدريب على التعلم النشط،  حماضرة مصحوبة مبشروع فردي أو عمل اجلماع. ::مقاربة التكوين

 .: املسؤولية، الكفاءة األخالقيةالكلمات المفتاحية

 األهداف الواجب تحقيقها:

 االنضمام مرجعيات أخالقية يف اجلامعة. .1
 ملهنتهم. معرفة الواجبات وااللتزامات اليت على األساتذة أن خيضعوا هلا يف ممارستهم .2
 .التدريب على الكفاءة األخالقية لألساتذة  يف التزاماهتم األخالقية واملعنوية .3

 تنفيذ برنامج:

هذه اخلطوة تعتمد على: اختيار طريقة التدريس القائمة على حماضرة / احلوار واستغالل أدوات التكوين )وثائق، منصة التعليم 
 .رية املؤهلة يف القانون والتعليمية )الديداكتيك( والـ ل م داإللكرتوين( ينفذ هذا الربنامج املوارد البش

 الكفاءات المستهدفة:

 :ويف هناية النشاط تدريب املعلمني مبا يل.

 التحكم يف القواعد األخالقية وأخالقيات املهنة األكادميية .  -1
 القيام بالواجبات و احلقوق املشرتكة بني الفاعلني يف اجلامعة . -2
 ة أخالقيا يف ممارسة مهنة التدريس.املشارك -3
 الوع. باألمهية االجتماعية للتعليم اجلامع..  -4
 .سلوكات مسؤولة و االلتزام هبا يف التعليم اجلامع. اكتساب -5

 طرق التقييم:

 القصرية، املقال، إعداد تقرير. األجوبةاختبارات االختيار من متعدد و 



 43الصفحة البرنامج       التكوين البيداغوجي لألساتذة 

 

 التعليم، التكوين والعالقات اإلنسانية .22
 

 األساتذة اجلامعيني اجلدد. دورة / المستوى:
 ساعة 11 الحجم الساعي:

 يعتمد التكوين على التعلم النشط وحماضرة مرفوقة بعمل الفردي ، أو عمل اجلماع.. :مقاربة التكوين
 .أخالقيات التأويل، والعالقة مع اآلخرين، آداب السلوك الكلمات المفتاحية:

 األهداف الواجب تحقيقها:
 تطوير آداب السلوك -1
 تطوير أخالقيات احلوار البيداغوج. -2

 تنفيذ برنامج
هذه اخلطوة تعتمد: على اختيار طريقة التدريس القائمة على حماضرة / مناقشة و استغالل  أدوات التكوين )وثائق، منصة التعليم 

 .ماعيةاإللكرتوين( مع توفري املوارد البشرية املختصة يف العلوم اإلنسانية واالجت
 الكفاءات المستهدفة:

 ويف هناية النشاط األستاذ يكون قادرا على:
 تطوير أخالقيات التأويل يف التكوين اجلامع.. -1
 الوع. بأمهية عالقة التواصل بني األشخاص، والعمل من أجل التفاهم املتبادل يف التكوين اجلامع.. -2
 هنية و تأديته للمسؤولية البيداغوجية والعلمية.الوع. التام باجلانب األخالق. أثناء ممارسته امل -3
 .الوع. بغرضالعالقة بني األشخاص يف التعليم اجلامع.: التساهل، والتكامل، أمهية التأويل  -4

 طرق التقييم
 .اختبارات االختيار من متعدد و األجوبة القصرية، مقال، وإعداد تقرير

 
 :القراءة الموصى بها

1. HABERMAS J. De l’éthique de la discussion. Paris : CERF, 1992. 

2. ALTET M. La formation professionnelle des enseignants. Paris : PUF, 

1994. 

3. PRAIRAT E. De la déontologie enseignante. Paris : PUF, 2005 

 


