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 تجديد اعتماد المسلك

 مطبوع التقييم الذاتي 
 

 الجامعة 

 المؤسسة 

 الدبلوم 

 عنوان المسلك 

 االعتماد تاريخ 

 

 

 
 

 هام

برسم دورة ك المسالاعتماد ت تجديد فإن طلبا، 2022أبريل  08بتاريخ  183/01 رقموفقا للمذكرة الوزارية 

 .2022-2021تستوفي مدة اعتمادها برسم السنة الجامعية تتعلق فقط بالمسالك التي س 2022

ر المنصة ني عببطلب تجديد اعتماد المسلك المع يودع مرفقاو ،تتم تعبئة هذا المطبوع النموذجي للتقييم

 االلكترونية المخصصة إليداع طلبات اعتماد وتجديد اعتماد المسالك. 

 

 دورة 2022
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 تقديم
 

د االعتما يدتجدجل ألتقييم من لإخضاع المسالك التي استوفت مدة االعتماد  على ية الوطنيةينص دفتر الضوابط البيداغوج

م بوع تقييتم إعداد مط د، فقلوطنيا المستوى عملية الخبرة علىحرصا على تجانس و عند االقتضاء. ولهذا الغرض

 محاور:  4يرتكز على  نموذجي

 المسلك بتعريف ال:  Iالمحور  

 ت عامة وإحصائيات : معطياIIالمحور 

 فتح المسلكعن عالن اإل: 1 المقياس

 : تسجيل الطلبة الجدد2 المقياس

 لتدريسل ة الزمنيةجدولال :3المقياس 

 المعارف لتقييمللتدريس و المخصص : الغالف الزمني4 المقياس

 أعداد الطلبة ومصدرهم: 5 المقياس

 استيفاء المسلك  :6المقياس 

 : تتبع الخريجين7 المقياس

 : الحصيلة واآلفاق البيداغوجية IIIالمحور 

 شروط الولوج :1المقياس 

 إنجاز برنامج التكوين : نسبة2 المقياس

 الدراسة ومشروع نهايةالعرضانية  التكوينات: 3المقياس 

 تتبع وتقييم مشاريع نهاية الدراسةو تنظيمو عدادإ كيفيات: 4المقياس 

 تقييم المعارف :5المقياس 

 ءمة الموارد البشريةمال :6 المقياس

 كيةالءمة الموارد المادية واللوجيستم :7 المقياس

 الشراكة والتعاون :8 المقياس

 تدبير المسلك  :9 المقياس

 عناصر أخرى للتقييم :10المقياس 

 المسلك: تجديد 11المقياس 

 المسلك: اقتراح إجراء تعديل، عند االقتضاء وحداتجدول : 12المقياس 

 اء والتأشيرات: اآلرIVالمحور 
 

لهذه كن يم. ومعةجاكل من صالحية تبقى ، فإن منهجية وطريقة التقييم الذاتي اإذا كان مطبوع التقييم الذاتي موحد

 ي.تي النموذجيم الذاللتقييم الذاتي تراها مجدية غير تلك المحددة في مطبوع التقيييس أخرى التطرق إلى مقااألخيرة 

رد كذلك من ج الذاتي يمكن التقييمتجديد أو عدم تجديد االعتماد،  بشأنقرار التخاذ العالوة على كونه بمثابة أداة ل

 ذهه ة بتحسيناقتراح التدابير الكفيلوالمحصل عليها  النتائجعلى  الوقوفوالمسالك لمعلومات المتعلقة بسير ا

 التكوينات. 
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 التعريف بالمسلك  :األول المحور
 

 الجامعة 

 المؤسسة 

 ومالدبل 

 عنوان المسلك 

الحقل المعرفي  

  ساسياأل

 التخصص 

أو أواالختيارات، 

 المسارات

الشعب المتدخلة  :  األساسيةالشعبة 

 في المسلك 
 شعب أخرى : 

المنسق  :  والنسب سماإل

 البيداغوجي 

 اإلطار :

 التخصص: 

 :البريد اإللكتروني

 : المؤسسة

 الشعبة : 

 للمنسق أخرى  مهام بيداغوجية

 رئيس شعبة ��

 منسق لمسالك أخرى ��

 تحديد عدد المسالك المرجو 

.................................................................................. 

 وحدات مسالك أخرىالمسلك موضوع التقييم الذاتي أومنسق وحدات  ��

   .................................................................................. 

 ( تحديد هذه المهام )المرجومهام أخرى  ��

     ................................................................................ 

 هل تم تغيير المنسق البيداغوجي للمسلك 

 ال ��نعم  ��
 

 م المنسق الجديد، وأسباب هذا التغيير:ا كان الجواب نعم، أذكر اسذإ
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 االعتماد  تاريخ 

السنة الجامعية  

التي فتح فيها 

  التكوين

عدد األفواج  

 المسجلة 

 توضيح )الرجاء
األسباب في حالة 
عدم تسجيل عدد 
 األفواج القانونية(

سنة تخرج أول  

 فوج 
عدد األفواج  

)منذ المتخرجة 
 االعتماد(
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 معطيات عامة وإحصائيات :الثانيالمحور 
 

 التكويناإلعالن عن فتح 1.
 

 ؟اإلعالن عن فتح التكوين كيف تم

 النشر  وسيلة التواصل المعتمدة 

ات، ملصقثيقة ورقية ) و

 وزارية( مذكرات  ،مطويات

مراكز األقسام  �� جامعات أخرى �� الجامعة �� المؤسسة  ��

 التحضيرية

 ( المرجو تحديدهاوسائل أخرى ) �� لجامعةا �� المؤسسة  �� موقع إلكتروني

عالم                وسائل اإل

 ...(إذاعةجرائد، ) 

 وطنية  �� محلية  ��

 : التحسينتوصيات من أجل و تعليقات

................................................................................................................................................... 

 

 . تسجيل الطلبة الجدد2

 

 ال ��نعم     ��أول تسجيل      عندللتوجيه  نظامهل يوجد 

 بنعم:إذا كان الجواب 

  المسلك ��الشعبة  ��المؤسسة  ��الجامعة    ��التوجيه يتم على مستوى 

 الكيفيات، اإلجراءات....( المعايير) المعتمدة القيام بوصف مقتضب آللية التوجيه ، 

 توصيات والبدائل المقترحة من أجل التحسين : ................................التعليق وال  

 

 لتدريس الزمنية ل ةجدولال. 3

  فترات التسجيل 

  فترة انطالق التدريس

  فترات المراقبة المستمرة

  فترة االمتحان النهائي

  ت االستدراكيةفترة االمتحانا

  التقييمبرمجة الزمنية المخصصة للتدريس والاحترام 

 مقترحة من أجل التحسين:تعليق وتوصيات وبدائل 

........................................................................................................................................    

  

 

 

 المخصص للتدريس ولتقييم المعارفالغالف الزمني . 4

   بالنسبة للطالب للتدريسالغالف الزمني األسبوعي 

  بالمسلكعدد المراقبات المستمرة في كل فصل 

  للمراقبات المستمرة في كل فصل بالمسلكالمخصص الزمني الغالف 

  الغالف الزمني المخصص لالمتحان النهائي في كل فصل بالمسلك

  الغالف الزمني المخصص لالمتحانات االستدراكية في كل فصل

 مقترحة من أجل التحسين:تعليق وتوصيات وبدائل 

........................................................................................................................................    
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 لبة ومصدرهمأعداد الط .5

 

  المسلك استيفاء. 6

  الفوج األول الفوج الثاني الفوج الثالث الفوج ....

 عدد المسجلين     

    
 الخريجين عدد 

 عدد المنقطعين    

 مقترحة من أجل التحسين:تعليق وتوصيات وبدائل 

..............................................................................................................................    

 

 

 

  . تتبع الخريجين 7

   الخريجين لتتبع و تدابيرأ آلية توجدهل 

                   نعم ال 
 

 .................................................................................صف هذه اآللية / التدابير ...، يجابياإإذا كان الجواب 

 ........................................................................التدابير المرتقبة لتتبع الخريجين ، حددسلبياإذا كان الجواب 

 

األول الفوج الفوج الثاني الفوج الثالث الفوج ....   

 عدد الطلبة    

    
اندماج الخريجين  في الحياة نسبة 

 العملية

   متابعة الخريجين للدراسةنسبة     

 التعليق والتوصيات والبدائل المقترحة من أجل التحسين:

....................................................................................................................................    

 

 الفوج

 

السنة 

 الجامعية

عدد الطلبة 

المتوقع في 

الملف 

الوصفي 

 المعتمد

وعدد الطلبة المقبولينعدد الترشيحات   

 المجموع من خارج المؤسسة  من المؤسسة 

عدد الترشيحات 

 من المؤسسة

عدد الطلبة 

  المقبولين 

عدد 

الترشيحات 

من خارج 

 المؤسسة

عدد الطلبة 

نالمقبولي  

عدد 

 الترشيحات 

عدد الطلبة 

 المقبولين

         األول الفوج
         الفوج الثاني
         الفوج الثالث
 .................         

         

 :مقترحة من أجل التحسينتعليق وتوصيات وبدائل 

........................................................................................................................................ 
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 : الحصيلة واآلفاق البيداغوجيةثالمحور الثال
 

 شروط الولوج:  .1

 الولوج المحددة في الملف الوصفي للمسلك؟ شروط  تم احترام هل -

                   نعم ال 
 ............................................................................................أوضح األسباب إذا كان الجواب سلبيا،      

      

دوى جلطلبة، ا، أعداد المترشحين المقبولين)مستوى  المتوخاة منها؟حققت مسطرة الولوج المعتمدة النتائج هل  -

 معايير االنتقاء،,,,,,(

                   نعم ال 

  التحسين:من أجل  مقترحةتعليق وتوصيات وبدائل 

................................................................................................................................................. 
 

 )إعطاء معدل لنسبة اإلنجاز لجميع األفواج( إنجاز برنامج التكويننسبة   .2
 

 

 نوعية التدريس

الغالف 

الزمني 

توقعالم  

الغالف 

الزمني 

 المنجز

 تعليقات خاصة عند االقتضاء

    نظرية دروس

    توجيهية أشغال

    تطبيقية أعمال

    محاضرات، ورشات

    )خارج التداريب(تطبيقية  أنشطة
    نهاية الدراسة ومشاريع التداريب

    أخرى ) حددها(
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دات، بالوح محتوى، برمجة الوحدات، التدرج، المعارف الالزمة للتسجيل)ال التكوين؟هل أنتم راضون عن تنظيم  -

 تنظيم التكوينـ، توزيع الغالف الزمني، ....(

                   نعم ال 

 ...................................................التعليق: .................................................................................

 مالئمة الغالف الزمني مع محتوى التكوين: -

 المتوقع؟من أجل تدريس جميع محتويات البرنامج، هل وجدتم الغالف الزمني  -

         ناسبمغير                                             مناسب جد مرتفع  
 

 التكوينات العرضانية ومشروع نهاية الدراسة .3
 

ة التكويناتطبيع  

حة من أجل التحسي    توصياتالتقييم وال ، التنظيم،  والبدائل المقتر ي
) المحتوى، الغالف الزمن 

، التقييم، مجة، التأطت  والقيمة  مكتسباتال تعبئة الطلبة،  االستيفاء، المهارات المكتسبة، التر
المعيقات ،المضافة  

  منهجية العمل الجامعي

  اللغات

  التواصل

  المعلوميات

  الثقافة المقاوالتية

  مشروع نهاية الدراسة

 

 كيفيات إعداد، وتنظيم، وتتبع، وتقييم مشاريع نهاية الدراسة .4
 

  التداريب:طبيعة تأطير 

 يمهن تأطير ��     أكاديمي تأطير  ��

  ؟ مناسبةلها  واألماكن المخصصةهل الحيز الزمني للتداريب كاف 

 ال ��     نعم  ��

  وتعليقات:توضيحات  

 التعليق والتوصيات والبدائل المقترحة من أجل التحسين:
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 .................................................................................... التداريب؟م يما هي إجراءات تتبع وتقي –

  :التحسينالتوصيات والبدائل المقترحة من أجل التعليق و
........................................................................................................................................... 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 تقييم المعارف .5
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ي المراقبة المستمرةالمعتمدة  المعايت  وطبيعة وكذا عدد  ،األفواجبالنسبة لجميع  بصفة عامةتحديد 
 ف 

 

 ؟ مستمرة موضوع مراقبة وحداتال هل كانت جميع
 ال ��     نعم  ��

 

  حدد معدل عدد المراقبات المستمرة بالوحدات

  ةحدد طبيعة المراقبة المستمر

 ال ��     نعم  �� هل تم إجراء امتحان نهائي؟

قييم الت اب نقطة الوحدة )النسب المئوية لنقط المراقبة نقطةأذكر طريقة احتس

 المستمر / نقط االمتحان النهائي(

 

 ..................................................................... التعليق والتوصيات والبدائل المقترحة من أجل التحسين:

 

 

 الموارد البشريةمالئمة  .6
 في التدريس والتأطيرل فعلي عدد المساهمين بشك .1.6

 المستوىعلى  العرضيينعدد األساتذة  عدد األساتذة الدائمين

عدد األساتذة  الوطني

العرضيين 

 الدوليين
أستاذ التعليم 

 العالي

أستاذ 

 مؤهل

أستاذ 

التعليم 

العالي 

 مساعد

إطار آخر          

 غير مهنيين مهنيين ) تحديده(

       

 
 

مجة وسالدر تأطت   .2.6  المتر

التعليق والتوصيات والبدائل المقترحة  نوع  المتدخلين

 من أجل التحسين

خلين من المؤسسة قاموا بتأطير جميع دهل المت

 الدروس المبرمجة؟

 نعم كليا 

  نعم جزئيا 

 ال 

 

خلين العرضيين قاموا بتأطير جميع دهل المت

 الدروس المبرمجة؟

 نعم كليا 

  نعم جزئيا 

  ال 

 

 

 هل مكن عدد المتدخلين في المسلك وتخصصاتهم من تحقيق األهداف المسطرة للتكوين ؟ -

                  نعم ال 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………: التعليق والتوصيات والبدائل المقترحة من أجل التحسين
 

  هل كانت مشاركة المتدخلين العرضيين مقنعة؟ -

                  نعم ال 
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 وين؟ة للتكاألطر اإلدارية والتقنية في أجرأة المسلك كافية لتحقيق األهداف المسطر كانت مساهمةهل  -

                  نعم ال 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………: التعليق والتوصيات والبدائل المقترحة من أجل التحسين
 

 المادية واللوجستيكيةالموارد مالئمة  .7
 

 رهن إشارة المسلك؟  المرتقبةهل تم وضع الوسائل المادية واللوجيستيكية  -

                نعم ال 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… :التحسينالتعليق والتوصيات والبدائل المقترحة من أجل 
 

 مالءمة؟رهن إشارة المسلك كانت  التي تم وضعها فعلياواللوجيستيكية  هل الوسائل المادية -

                   نعم ال 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… :التحسينالتعليق والتوصيات والبدائل المقترحة من أجل 

 ؟ تيكيةالمادية واللوجسوجدتم صعوبة في تدبير واستعمال الموارد هل  -

                   نعم ال 

 …………………………………………………………التحسين:التعليق والتوصيات والبدائل المقترحة من أجل 

 والتعاونالشراكة  .8

 تم تفعيل الشراكات المتوقعة؟ هل -

                   نعم ال 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… التحسين:التعليق والتوصيات والبدائل المقترحة من أجل 

 

 ؟ما هو تقييمكم للشراكة -

      مقنعةغير مقنعة 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… التحسين:التعليق والتوصيات والبدائل المقترحة من أجل 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تدبير المسلك  .9
 

 ما هو دور رئيس الشعبة في تدبير الوحدات؟ -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ما هو دور رئيس الشعبة في تدبير المسلك؟ -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ما هو دور المنسق البيداغوجي للمسلك في تدبير الوحدات والمسلك؟ -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ما هو دور منسقي الوحدات في تدبير الوحدات والمسلك؟ -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ؟المنسق البيداغوجي للمسلكم تغيير هل ت -
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       نعم ال 
 

 تعيين المنسق الجديدوالمسطرة المعتمدة لالتغيير أوضح أسباب هذا  في حال تغيير المنسق -

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 المسلك؟وتدبير م إرساء هيئة تهتم بتنسيق هل ت -

        نعم ال 

 خ.(طريقة تسيير المسلك. )البرمجة، التدبير، التنسيق، التقييم، إل أوضح ،إذا كان الجواب إيجابيا -
................................................................................................................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

 والتدبير البيداغوجي للمسلك مرضية؟ تنسيقالكانت عملية هل  -
 ةمرضي      ةغير مرضي 

حات تعليقات،   .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,......................................................................................................مقتر

 الذاتيعناصر أخرى للتقييم  .10
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 : المسلكتجديد  .11
 

 حققت؟هل تعتقدون أن األهداف الرئيسية للتكوين قد  -

 نعم           نعم نسبيا         ال 

 

  .................................................... اإلكراهات المرتبطة بهذا التكوين؟ما هي أهم أسباب النجاح/ أو  -
 

 هل كان هناك ارتباط بين هذا المسلك ومسالك أخرى بالمؤسسة في نفس التخصص؟ 

         نعم ال 

 : المالحظةإذا كان الجواب إيجابيا، حدد المسالك المعنية واالرتباطات 

 تجديد االعتماد دون إجراء تعديالت 

 وين ن التكمن أجل تحسي عليه تعديالتحدد أي مستوى تودون إدخال ال :تجديد االعتماد مع إجراء تعديالت

 (:بالنسبة لكل جواب وأو تعديلية)ألحق مرفقات توضيحية 

  ة الفريق البيداغوجيتركيب  

  كيفية قبول الطلبة 

  محتوى التكوين 

  (ندوات...)دروس نظرية، أعمال توجيهية، أشغال تطبيقية، تداريب، طرق التدريس 

  في كل فصلبرمجة الوحدات 

  الغالف الزمني 

  األساليب البيداغوجية المتبعة 

   المعارف تقييمنظام 
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  والتعاون  الشراكة 

  أخرى )توضيح(. تعديالت 

 

 جدول وحدات المسلك: اقتراح إجراء تعديل، عند االقتضاء .12
 

الوحدات؟جدول وحدات المسلك/ عناصر تقترح تعديالت على مستوى هل   

         نعم ال 

مع تحديد وتعليل التعديالت المقترحة، عند  الزمني،ول الوحدات وعناصر الوحدات متضمنة للغالف إرفاق جد

 االقتضاء. 
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 : اآلراء والتأشيراتIVالمحور 
 

 
 

  رأي لجنة التقييم
 

 اعتراض   موافقة   الرأي:

 :الرأيتعليل 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 المنسق البيداغوجي وخاتم رأي 
 اعتراض   موافقة   الرأي:

 :الرأيتعليل 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 رأي مجلس المؤسسة المعبر عنه من طرف رئيسه
 اعتراض   موافقة   الرأي:

 :الرأيتعليل 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 المعبر عنه من طرف رئيسه امعةالجرأي مجلس 
 

 اعتراض   موافقة   الرأي:

 :الرأيتعليل 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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