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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العايل و البحث العلمي

 
 
 حديثي التوظيفالباحثني -كفاءات األساتذة ب اخلاص رع ملا

 
 

 
 :مقدمة .1

ن  نكو   نفسناأل نفوضلتصصصات   ا كمكننا ن  الكفاءات املجرتبطة ابكانت   فأاي املهن املكتسبةمهنة التدريس من تعترب 
رقم  القجرار الوصية بعد ظهور الوزارةحتقيقه  تصبو إىلاهلدف الذي هو و وتجربوي عميق.  منهجي فرتة تكوينباملجرور  دو   نساتذة
 والتوصيات اتتنفيذ التوعيه هبدف القجرارمضمو   استساغةهذا اإلطار  سيتم من خالل  .9102يوليو  92يف املؤرخ  239
 .اليت استفاد منها األساتذة طيلة فرتة تكوينهمكامل املهارات بمؤسسات التعليم العايل  دعيمتهبدف  نتى هبا اليت
 
 :األهداف .2

 اهلدف العام : .1.2
الباحث -األستاذ واملنتظجرة منمن انحية الكفاءات املهنية املتوقعة  وغاايت التكوينيهدف هذا املجرع  إىل توضيح نهداف 

املجرافقة  خاصا لنوعية إطاراكمنح  إذ .املناسب ويف السياقما يكو   نكفاهبدف ععل نشاطه التعليمي من  حديث التوظيف
 لألساتذة.البيداغوعية 

 خاصة: أهداف.  2.2
 :إىلجرع  يهدف هذا امل

 .وكفأة انعحة  فعالةدعم املجرافقة البيداغوعية من زاوية مهنية  -
 ما يسمح له ابجناز كامل مهامه التعليمية. األستاذخمتلف املعارف املتحصل عليها من طجرف  إدماج -
 .األساتذةملسارات تكوين  نفضل إدارة -
 .األساتذةاكتساب وتعزيز ثقافة اجلودة يف مسار تكوين  -
 املستوايت. كل  من  املوارد املتوفجرة إىل ابللجوءمن طجرف املؤسسات التعليمية  تطويجرهاالوسائل املنتظجر  حتبني -
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 :املستهدفة األساسيةالكفاءات  .3
 مها : عزنين إىل 9102عويلية  92املؤرخ يف  239رقم  القجرارينقسم 

كل منوذج تدخل معني على   إىليضاف  نني(. 00كو  0 ك)  كفاءة 09خمصص مجرع  الكفاءات اخلاص ب  ءعز  -       
 (.اإلرشاديل.م.د و اجلانب  غجرار) نظام

 .نعالهبجرانمج مقرتح مؤسس على اكتساب املهارات مذكور  -       
املهام  ( الضجرورية ألداءكيفية التصجرف) الذاتيف  ةدائمال اتتغيي الو   (لرباعة)ا و املؤهالت, املعارف )العلم(مجلة  الكفاءة هي
 يعين: الباحث -الباحث. فاألستاذ -املصولة لألستاذ

   تطويجر املعجرفة ومنحهما وعودا منيفالباحث -ألستاذل األساسي دفاهليتلصص حيث  .املعارفإيصال تطويجر و  -
 الواق .يف  تسمح ابستغالهلا  عدية و حازمةبطجريقة  طلبتهإىل  خالل نقلها

ونولئك الذين ينتمو  إىل   لبةالطني ن  تكو  واعهة األعيال بني نولئك الذين يعلمو   ونولئك الذين يتعلمو    -
 البحث العلمي. جمال
 .معجرفة و فهم مادته و تعليميتها فهما عميقا -
ا اندماج ضمن فجريق حبث وفق القدرات اخلاصة هبم و التكفل بتحيني بجرانمج البحث م  نعضاء فجريق البحث الذي  -

 ينتمي إليه.
 .القطاع إليهااإلصالحات اليت يضطل   عزيز ت يف املسامهة  -

 
 .تفصيلية ملكوانهتاكفاءة مذكورة  ندانه مجرفقه بعناصجر كل  

 
اليت جلا إليها من  بطجرق التعلمو كل ما يتعلق  جمال اختصاصه استيعابو كذا التحكم يف الوسائل التعليمية و  استيعاب -

 ممارسات تجرتبط مبجال حبثه. نظجرايت و
 اجلانب التعليمي املشرتك للطلبة.  دمج األدوات املبتكجرة الالزمة ملمارسة مهنته لتمكني تفجريد التعلم وتطويجر - 
وسيلة لتطويجر كونه ( 3,الذايت  كوينالت -( 9  ارفتبادل املع -( 0: هبدف استصدام تكنولوعيا املعلومات وا اتصا ات - 

 .لألستاذ. التطويجر املهينتسهم يف و  تعكس املجردودية( كأداة 4 ,لبةالط عندة التعليم كيدينامي و وافزاحل
 .تلبية احتياعات الطالبكذا و التعجرف  - 
 

الباحث من تطويجر قدراته يف اجملال التعليمي املجرتبط ابختصاصه و كذا  -هذا اجلانب اخلاص ابلكفاءات يسمح لألستاذ
 تفعيل معارفه املصتلفة.

 
 
 
 

 . األستاذ الباحث يتحكم يف الوسائل التعليمية الكالسيكية و احلديثة :1ك
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 الباحث املناخ املعريف املالئم ملسار التعليم: -. يضمن األستاذ2ك
 
 .استيعاب الغجرض من التعليم اجلامعي -
  لكالسيكي و اخلاص بنظام ل.م.داجلامعي ابني التكوين استيعاب الفوارق  -
 يف جمال البحوث.رف والتعليم االتعجرف على نمهية التعليم يف نقل املع -
 التعلم رف يتغي ابستمجرار. الطجريقة الوحيدة للتعلم هي معجرفة كيفية ااملعنقل ن   علىلبة لطتعويد ا -
 .قدراهتم خمتلف و لبةالطالتعجرف على  -
للتصحيح و فرتات منح همة  املنو س الدر تحديد نهداف ك ) الدروسوتقدمي املساعدة لتلبية متطلبات  لبةلطلدعم إظهار ال -

 ..(.ا استفسار
 .وا احرتامالتحلي بجروح املسؤولية والصدق والثقة ني ن  نكو  صادقني   -
 ;الطلبة عرب الدروس املقدمة حمس وإاثرة محاسالت --
 الطلبة. تنوعالدراسي وفق  وتكييف الربانمج التعليمي املفاهيم األساسية لعلم النفساستيعاب  -
 .الباحث-األستاذ مهنة و نساسيات  قواعدالتحكم يف  -
 .التكوينمن خالل اللجا  التعليمية وفجرق  كويندورة الت حماور يف إعداد املتب   الرتكيب املنهجيالتفجرغ لتقنيات   -
  التكوين البيداغوعي وفق نظام ل.م.د. التحكم يف  خلفيات -
 التعليمي املتب  و عملية التقييم.ل ضمن الربانمج وا اتصااإلعالم  تالتعجرف على نمهية التعليم عن بعد واستصدام تكنولوعيا - -
 تكوين.الوبجرامج  اتالكفاء مجراع    هنالتعجرف على نمهية معايي امل -
 

ضما  تنمية القدرات املعجرفية من نعل ععل التعليم ضجرورية لإىل مهارات  يهدف هذا اجلانب اخلاص ابلكفاءات
 لطلبة.صلة ابو معىن وذ املمارس ذو

 
 البيداغوعي:. إدراك أمهية احلوار 3ك

 
الوعي بوعود عالقة بني الطالب و النشاطات الفكجرية م  نشاط بيداغوعي معني )ا اهتمام   تدوين املالحظات  الفهم   -

 التذكجر  والتفكي(؛ التحليل والرتكيب 
 والطالب ؛األستاذ  بني بنيبيداغوعي إنشاء تفاعل وتعاو   - 
 نسق ؛إطار تعاوين مبني املكو  و املتكو  يف إنشاء وتطويجر تفاعل   -
ممارسة احلوار معوقات  والعمل على التغلب على  بيداغوعيال همنشاطنثناء  اليت يواعهوهنا لبةصعوابت الط إحصاء  - 
 ؛كذلك  بيداغوعيال
 ؛وكفءة ةفعال بطجريقة خمتلف ننشطة األستاذ )احملتوايت واألساليب( ختطيط وتنفيذ  -
 ( ؛...النقاشات خارج األفواج  ةيتقييم منتصف الفرتة التكوين)إزاء احتياعاهتم  و حتسيسهم اب اهتمام الطلبة سلوكاتتتب   -
 ؛على اختالف مستوايهتم لبة الط والتكيف م  جرزانةالتحلي  ابل -
 الالعنف. وتطويجر ثقافةو التدخل بكل تجريث م  العمل على زرع    التصجرفات اخلطجرة اكتشاف وأتطي -
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  تقدمي نفسه على نساس فجرد يفكجرو  نشاطاته الفكجرية  ضبط يميتعلال هتطويجر حافز بسمح للطالب ت كفاءةهذه ال

كما تسمح لألستاذ مبساعدة الطالب  ا  يتحلى بجروح  وخاصة تقلص املسافة بني األستاذ و الطالب و بني الطلبة كذلك.
 ومكافحة الفشل و كل نشكال املماطلة. التعليمحتسني مستوايت   تعليمية بيداغوعية

 
 . إضفاء ديناميكية من أعل تطوير قدرات الطالب) حتفيز على العصامية(:4ك

 
 و التكوين املهين   األكادكمينظام ل.م.د من انحية التكوين  مقتضياتالتعود على استيعاب  -
 الفجردية و الشاملة ختطيط و تنفيذ اجلانب التعليمي املجركز على الطالب من خالل تطويجر مهاراته -
 استيعاب مدى ضجرورة تطبيق الوصاية  -
 تكوين خطط و بجرامج منهجية للوصاية  -
 .قدم يف التعلمبل على الت يجركز على النتائج  ا انتقال إىل املقاربة ابلكفاءات اليت تعترب كبناء ملسار تعليمي  ا -
و مساعدته يف بناء مساره  و منح الطالب استقاللية نكثجر خالل فرتة تكوينه  هنج التعليم املبين على التكوين  إىلا انتقال -

 الفجردي التكويين م  تعويده على العمل الفجردي و اجلماعي. 
و كذا إجناح مهمته حتاليل شصصية والتحقق منها    املشاركة  إبداءالعمل  التصجرفععل الطالب عنصجرا نشيطا قادر على  -

 البيداغوعية لكسب املزيد من التقدم.
 

هو عانب  إذ معارفه و قدراته الضجرورية لتحقيق مهمته التعليمية. بدمج خمتلف مهاراته تسمح للطالب  الكفاءةهذه 
دف تطويجر كفاءات الطالب من خالل منهج تعليمي مث ينفذها هب األستاذتعليمي متكامل يجرتبط مبجموعة من املوارد اليت خيططها 

  املمارسات هذه. ن خالل املشاري   العمل اجلماعيتطبيق البيداغوعيا م املقاربة من خالل حل املشاكل  متفاعل و متكامل 
ا واعههياليت  املشكالتالتفاعل و التعامل م  خمتلف  املوارد  تصنيف املسماة " نشاطية " تؤدي ابلطالب إىل قيامه أبحباث فجردية 

 يف حياته اليومية و املهنية كذلك.
 

 . استعمال تقنيات تنشيط الفريق يف احلالة البيداغوعية) أعمال موعهة، أعمال تطبيقية، تربصات(:5ك
 

 إدراك نمهية الديداكتيك )التعليمية( يف البيداغوعيا. -
 يف البيداغوعيا.التحكم يف الكيفيات التطبيقية للتدريب املعجريف و السلوكي  -

تسمح هذه الكفاءة لألستاذ إبعداد و تنفيذ خطة عمل إعجرائية  موعهة لتحقيق جمموعة من األهداف العامة و اخلاصة 
بتحديد نقاط القوة و نقاط الضعف  والفجرص و التهديدات للتدابي البيداغوعية اليت ينتهجها و تسمح كذلك  احملددة سلفا.

 صص األعمال املوعهة و احلصص األعمال التطبيقية و الرتبصات.األستاذ يف حالة تنشيطه حل
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 . التعود على العمل التعاوين ضمن اللجان البيداغوعية  وفرق التكوين:6ك
 
 نمهية التواصل التعليمي و التقنيات البيداغوعية. مدىاستيعاب  -
بجرانجمه  نوالتعود على العمل اجلماعي املتعدد ا اختصاصات و/نو املنتهج داخل ا اختصاص ابلذات لتقاسم مشجروعه/  -

 تشاور و حتليل و مناقشة  البيداغوعي. فاللجنة البيداغوعية و فجريق التكوين هي نماكن التقاء 
 البيداغوعية كذلك  بجرامج العملدفرت الشجروط و  نمهيةاستيعاب مدى  -
 الوحدات املدرسة  نهدافطابق و نمهية  الدليل البيداغوعي املتاستيعاب مدى  -
 تقنية و بشجرية هلا عالقة مباشجرة م  دفاتجر الشجروط البيداغوعية  توفي وسائل بيداغوعية  -
 و الوحدة.   الفجرع  الفوجالتعود على املشاركة الفعالة يف ا اعتماعات املنظمة من طجرف القسم -
 

 .التعليمية واستمجرار املساراتإطار تكامل  وا اندماج يفكيفية العمل ضمن فجريق هذه الكفاءة ابلتعود على   تسمح
 

 . التدريب على ممارسة اإلشراف و مرافقة الطلبة )الرتبص(:7ك
 
 م :تكوين األستاذ على مبادئ  طجرق و ممارسات الوصاية. فالوصاية تتطابق  -
 تعود على اجلانب الشفهي...( الفجردي )استيعاب طجرق العمل  تدوين املعلومات  المجرافقة الطالب يف عمله  -
 استعمال املكتبة...(  املسامهة يف النشاط التوثيقي ) التحكم يف التقنيات الببليوغجرافية -
 يستدعي تكثيفالطلبة بتذليل الصعوابت اليت تواعههم )خاصة املسجلني اجلدد و ذوي ا احتياعات اخلاصة( ما  مجرافقة -

 مساعدهتم على تنظيم ننفسهم و تنظيم عملهم    مناقشتهم وللتعجرف عليهم املكلفني ابلوصاية
 تقجريب الطالب من اإلدارة  -
 ...(   الثقافيةالطالب داخل احلياة اجملتمعية ) النوادي العلمية إدماج تعزيز -
 طجرف نفواج صغية املنتهجة من املسامهة يف املشاري  )الداخلية و اخلارعية( -
 الذايت و التكوين الذايت كذلك -دعم تقنيات التقييم  -
 خمتلفة: ا انشكهذا األخي أيخذ  على مجرافقة نو توعيه الطلبة خالل فرتة تجربصهم التطبيقي. التمجر  -

 الطالب من إجياد مكا  إلعجراء تجربصه التطبيقي  متكني -
قدراهتم العالقاتية و داخل احمليط املهين ما يسمح هلم من استيعاب حقائق املؤسسة و تطويجر مجرافقة الطلبة  -

 املهنية 
 استصاغة التفكي املجرتبط ابملهن اليت يتطل  إليها الطالب  لطجرق البيداغوعية املتبناة  خاللاب املجرافقة  -
 

التناسق  ه  لضما هتوععليه ل تسهجرافقة وللية دعم مباملهين مساره سمح للطالب لالستفادة طوال كفاءة تهذه ال
 ا استصدام املكثف للشبكات ا اعتماعية لزايدة فجرص احلوار م  الطالب إىل عانب. كوينمسيته وتعزيز مشجروع التطيلة  التعليمي

 وهو اجلانب الذي يتطلب تعزيزه و دعمه.
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 التعليم و البحث:. التحكم يف التعبري الشفهي والكتايب يف وضعييت 8ك
 

 .استيعاب مدى نمهية التعبي الشفوي و الكتايب  -    
 لتحكم يف اجلانب الشفوي و الكتايب للغة بطجريقة واضحة و مقنعة.ا  -

متالئمة تتناسب م  الكتابة بطجريقة متطابقة و و  حدث  التالقدرة على التحدث و الكتابة بطجريقة متماسكة و عقالنية اكتساب -
 التدريس. العلمي و النحوية و اللغوية املتبعة يف خمتلف وحدات البحثاملعارف 

 
تسمح لالتصال عن طجريق األساليب الشفوية والكتابية اليت وضعيات التدريس تنفيذ وتنشيط ب هذه الكفاءة تسمح

 العلمي . بشكل فعال يف لغة التدريس والبحث
 املهارة:. تطوير املبادرات و االبتكار يف جمايل املعرفة و 9ك

 
 حتسني طجرق م ناسبة تالتدريس احلديثة واملنو مقارابت  نساليب املدرس وتطويجرختصاص حمتوى ونهداف ا االتحكم يف  -

 يف اآلعال احملددة و يف خمتلف امليادين  العقود تفعيلالتدريس من خالل 
 -بيداغوعية و التكوين عن بعد نرضيات إنشاء  -
 للمسامهة يف املنافسة و ا ابتكار شبكات مواضيعية متميزة  إنشاء -
 إنشاء وسائل لجرصد دور اجلامعة و مكانتها يف اجملتم   -
 و التحقيقات امليدانية...  احلا ات حماكاة املوازنة بني اجلانب النظجري و التطبيقي من خالل تنظيم امللتقيات   -
 استيعاب نمهية علم املكتبات   -
 يف تقنيات البحث الببليوغجرايف التحكم  -
 املسامهة يف تطويجر معارفه من خالل األحباث الفجردية  -
 تثمني و تقييم اإلنتاج املعجريف  -

و  للتأكيد عن مكانه يف اجلامعة كمبتكجر و خمرتع و مستعمل ملصتلف املعارفالباحث  ألستاذلتسمح هذه الكفاءة 
تلبية  األساسلتوفي العائد على ا استثمار املتوق  منه و هو ما يعين يف   النظجر و ابستمجرار يف خجريطة الطجريق اليت اعتمدها إعادة

 احتياعات طلبته.
 

 . حتديد قدرات العمل البيداغوعي:11ك
 
 واكتساب املعارف. إدراكستيعاب العالقة بني ا -

 يف نظام ل.م.د.اإلمكانيات املعجرفية للطالب  حسبكييف التدريس ت -

من تعليم املعارف إىل التعلم من خالل  ا انتقالني   على الطالب تجرتكزعلى مقاربة تعليمية املبنية التكوين  لليات حتديد -
 .للحصول على املعلومات الفجرصاستغالل كل 

 استيعاب مدى نمهية ضما  اجلودة. -
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 و كل ما يتعلق اب ابتكارات و استعمال خمتلف التكنولوعيات   دف ضما  جناح الطلبةتمام بنوعية التعلم هبا اه -

 استيعاب تناسق نهداف التكوين  -

 التدريس املشجعة لإلدماج املهين للطالب  كل نشكالالتصطيط و كذا تنفيذ   -

ة اجملتم  ابلعمل ممن وعهة نظجر خد ا اقتصادي املؤسسة و املسامهة يف تفعيل اجلانب  -اجلامعة املسامهة يف حتجريك الثنائية:  -
 على:

  إنشاء خمتلف الشجراكات بني املؤسسات و اجلامعة 

  تثمني نتائج األحباث 

  اللجوء إىل وسائل تكنولوعيات اإلعالم و ا اتصال 

و اليت من  األقجرب للطالب املعجرفية م  ا احتياعاتتسمح هذه الكفاءة للتكوين اجلامعي اب استجابة و كذا التكيف الفعال 
 ن للتشغيل  قادرة على قابلة  إطاراتكما تسمح للجامعة بتكوين  الضجروري التعجرف عليها و امتالكها خالل مساره الدراسي.

 خارعية. نوو سياقات اقتصادية واعتماعية داخلية  إطاراتتتطور و تتطور يف 

 

 تساب املعرفة، املهارة واللباقة:. التقييم اجلماعي و الفردي للتطور احلاصل يف اك11ك

 

 استيعاب خصوصيات اجلامعة و كيفيات التقييم هبا  -

 تكييف طجرق التعليم م  القدرات املعجرفية للطالب   -

ابللجوء إىل مؤشجرات التقدم احملجرز من طجرف الطلبة على غجرار) معد ات  التكوين نبعادالتقييم لقياس  لليات التحكم يف -
نوعي يجرتبط ابلنشاطات  مستوى إىلاهلدف من ذلك هو الجرعوع    و  و معد ات املواصلة...(  الجرسوبالرتقية معد ات  ا انتقال

 املجرتبطة ابلوحدات املدرسة 

فحص على  الكتابية  يف دفرت الشجروط املقرتح يف مسار التكوين ) ا استجواابت التحكم يف إعجراءات مجراقبة املعارف احملددة -
 امتحا  ا استدراك  حساب املعد ات  قواعد اإلحجراز...(  النهائي  ا اختبار التقجريجر البحث  التطبيقية  نساس األعمال

  تلقني الطالب مبدن التقييم املتعلق ابلتكوين و التقييم الذايت-

 جناحها.تعزيز  الطلبة هبدفعلى الصعوابت اليت تواعه التعجرف  -

 تفكي تطويجر إىل ؤديت نقدية نظجرة وإلقاء لبةالط تدريسمسار  نداء تطورحول  املعلومات جلم تسمح هذه الكفاءة 
 املجرعو. اهلدف وحتقيق التعليم نوعية تحسنيل إتباعهاالتصجرفات اليت يتطلب  عن نعكاسيا
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 . استعمال شبكة التقييم املتعلقة أبهداف املخطط التكويين للمؤسسة:12ك

 التقييم  و إدراك املبادئ التوعيهية اليت تنظم هذه الشبكة.التحكم يف كيفية إعداد و تطبيق شبكة  -

 ;كوينيف سياق الت ةتطويجر شبكة تقييم تتطابق م  مواصفات تتماشى م  مستوى الكفاءة  املقصود -

  املبادئ التوعيهية اليت حتكم الشبكةاستيعاب  -

التكوين  البيداغوعي على املسار  قياس نثجر كذا   املكتسبة و مسار الكفاءاتالتعجرف على   و كوينضما  فعالية وكفاءة الت -
 اتذة و/نو الطالب و عالقته ابألهداف املسطجرة من طجرف املؤسسة اليت ينتمي إليها.املهين لألس

 هذه الكفاءة تسمح ابلتحكم كيفية إعداد شبكة التقييم  سياق استعماهلا و اهلدف من التقييم.


