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 تقديم
 

ديد جن أجل تإخضاع المسالك التي استوفت مدة االعتماد للتقييم م على الضوابط البيداغوجية الوطنيةينص دفتر 

م إعداد الوطني، فقد ت المستوى االعتماد عند االقتضاء. ولهذا الغرض وحرصا على تجانس عملية الخبرة على

لعملية  2018مسالك اإلجازة في التربية المعتمدة دورة مطبوع تقييم نموذجي. لذا، فالجامعات مدعوة إلخضاع 

 التقييم الذاتي طبقا لهذا المطبوع. 

 ويرتكز مطبوع التقييم النموذجي على أربعة محاور:

 التعريف بالمسلكالمحور األول : 

 الثاني: معطيات عامة وإحصائية المحور

  اإلعالن عن فتح التكوين 1المقياس : 

  تسجيل الطلبة الجدد : 2المقياس 

  الجدولة الزمنية للتدريس 3المقياس : 

  الغالف الزمني للتدريس والتقييم  4المقياس : 

 أعداد الطلبة  5 المقياس : 

  استيفاء المسلك 6المقياس : 

 غوجيةا: الحصيلة واآلفاق البيد الثالث المحور

  كيفية القبول. 1المقياس  : 

 إنجاز برنامج التكوين 2 المقياس : 

 وحدات التربية : 3 المقياس 

 االنغماس : تداريب 4 المقياس 

  لتعلماتاتقييم :  5المقياس 

 مالءمة الموارد البشرية 6 المقياس : 

 مالءمة الموارد المادية واللوجيستسكية 7 المقياس : 

 الشراكة والتعاون. 8 المقياس : 

  تدبير المسلك 9المقياس : 

 أخرى للتقييم  معايير:  10 المقياس 

 المسلك تجديد اعتماد:   11المقياس 

 الرابع : استطالع رأي الطلبة و الشركاء  المحور

 والتأشيرةإبداء الرأي : خامسالمحور ال
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راح التوصيات واقت بالمقاييس المحددةالمتعلقة على األسئلة والموضوعية فالجامعات مدعوة لإلجابة بكامل الدقة 

قييم الذاتي تبقى . وإذا كان مطبوع التقييم الذاتي موحدا، فإن منهجية وطريقة التالتي من شأنها تحسين التكوينات

 م الذاتي، الجامعة لتنسيق عملية التقييالمؤسسة ومن صالحية كل جامعة. غير أنه يتعين وضع لجنة على مستوى 

سلك اإلجازة بالخاصة  نيةيتعين على الجامعات اقتراح التعديالت المناسبة لتحسين الضوابط البيداغوجية الوط إذ

  (.رفقته )الملحقالنموذج  وفقفي التربية 

تطرق إلى مقاييس وباإلضافة إلى المقاييس المحددة في مطبوع التقييم الذاتي النموذجي هذا، فإن الجامعة مدعوة لل

 أخرى للتقييم الذاتي تراها مجدية.  

عتماد، فإنه يسمح كذلك اال جديدأو عدم تجديد القرار من أجل تالتخاذ وإذا كان التقييم الذاتي للمسالك يعد بمثابة أداة 

كفيلة بتحسين بجرد المعلومات المتعلقة بسير المسالك والوقوف على النتائج المحصل عليها واقتراح التدابير ال

على ضوء التقييم واألداء في أفق التحسين المستمر للجودة.   أداة لتحليلالتكوينات. وهكذا، فالتقييم الذاتي يعد 

  سوف تخضع اقتراحات الجامعات لعملية تجانس في أفق المصادقة عليها على المستوى الوطني. الذاتي،
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 تعريف المسلك األول: المحور
 الجامعة 

 المؤسسة 

 عنوان المسلك 

 الحقل المعرفي األساسي 

 

 
 التخصصات/التخصص 

 الشعبة األساسية :
 المسلكالشعب المتدخلة في 

 الشعب األخرى:

 االسم والنسب:

 المنسق البيداغوجي

 اإلطار:

 التخصص:

 كتروني: البريد اإلل

 المؤسسة:

 الشعبة:

 مهام أخرى للمنسق البيداغوجي 

 رئيس شعبة 

 منسق لمسالك أخرى 

 .المسالك: ............أذكر عدد 
 :منسق لوحدات بالمسلك أو بمسالك أخرى 

 .الوحدات: ............أذكر عدد 
  :)مهام بيداغوجية أخرى)حدد 

 

 

 
 هل تم تغيير المنسق البيداغوجي؟

 

 ال    نعم 

 غيير:إدا كان الجواب نعم، أذكر اسم المنسق الجديد، وأسباب هذا الت

 السنة الجامعية لفتح التكوين 

 
 عدد األفواج المسجلة

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

 
 تاريخ تخرج أول فوج
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  الثاني: معطيات عامة وإحصائية المحور

 اإلعالن عن فتح التكوين .1
 

 ؟اإلعالن عن فتح التكوين كيف تم

 النشر أدوات التواصل

وثائق ورقية )ملصقات، 

 مطويات، مذكرات وزارية، ...(
 المؤسسة  الجامعة  أخرى جامعات 

 الجامعة  المؤسسة  االنترنيتمواقع 
 )أخرى )تحديدها 

 وطنية  جهوية  صحافة )جرائد، إذاعة،...(

 وتوصيات من أجل التحسين: تعليق

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

 

 تسجيل الطلبة الجدد .2

 ناك من نظام للتوجيه عند التسجيل األول؟ههل 

 إذا كان الجواب بنعم :

  نعم  ال   

 المسلك  الشعية  المؤسسة  الجامعة  على أي مستوى ؟ –

 )اإلجراءات، المعايير، ,,,, (هذا النظام لمقتضب  الرجاء تقديم وصف –

 
 

 :والبدائل المقترحة من أجل التحسينتوصيات الو تعليقال
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 الجدولة الزمنية للتدريس  .3

  فترة التسجيل

  ترة انطالق التدريس ف

  التقويم المستمرفترة 

  النهائية، عند االقتضاءفترة االمتحانات 

  فترة االمتحانات االستدراكية

  لتعلماتلتدريس وتقييم االجدولة السنوية لاحترام 

   :  والتوصيات والبدائل المقترحة من أجل التحسين التعليق
 

 للتدريس والتقييم  الزمنيالغالف  .4

  الغالف الزمني األسبوعي للتدريس بالنسبة للطالب

  عدد المراقبات المستمرة في الفصل

  لمراقبات المستمرة في الفصللالغالف الزمني المخصص 

  لمراقبة النهائية المستمرة لالغالف الزمني المخصص 

  االستدراكيةلمراقبات لالغالف الزمني المخصص 

    : والتوصيات والبدائل المقترحة من أجل التحسين التعليق
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 أعداد الطلبة  .5

 السنة الجامعية الفوج

العدد المحدد في 

 الملف الوصفي

 المعتمد

 

عدد الطلبات 

 المتوصل بها 

 عدد الطلبة

 المقبولين

عدد الطلبة 

 المسجلين

      الفوج األول

      الفوج الثاني

      الفوج الثالث
 

 

 استيفاء المسلك .6

 

 الفوج الثالث الفوج الثاني الفوج األول

    عدد المسجلين

    عدد  الخريجين

    عدد  المنسحبين من التكوين

  :  والتوصيات والبدائل المقترحة من أجل التحسين التعليق

 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 
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 البيداغوجيةالحصيلة واآلفاق  :الثالث المحور
 

 كيفية القبول .1

 ة؟بهل تم احترام شروط قبول الطل -

                      نعم ال 

 :"ال'، الرجاء تقديم تفسيرات بكان الجوا إدا

 

 ………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
 

الطلبة،  ، أعدادالمترشحين المقبولين)مستوى  ؟ المتوخاة منهانتائج الالمعتمدة الولوج  ةحققت مسطرهل  -

 (...... االنتقاء،جدوى معايير 

                            نعم ال 

 :  التحسينوالتوصيات والبدائل المقترحة من أجل  التعليق

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

 

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

 نوعية التدريس

الغالف 

الزمني 

 المتوقع

الغالف 

الزمني 

 المنجز

 

 تعليق

 

    نظرية دروس
    توجيهية عمالأ
    تطبيقية شغالأ

أنشطة تطبيقية على شكل عمل 

 ميداني
   

    التداريب 
    أخر )حدد(

 

يل برمجة الوحدات، التدرج، المعارف الالزمة للتسجالمحتوى، ) التكوين؟م راضون عن تنظيم تهل أن -

 توزيع الغالف الزمني، ....( التكوين،بالوحدات، تنظيم 

                            نعم ال 

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

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

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

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

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

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

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 الغالف الزمني مع محتوى التكوين: مةءمال -

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

         ناسب                مغير                             مناسب جد مرتفع  

 التربيةوحدات  .3

لزمني، )المحتوى، الغالف اوالتوصيات والبدائل المقترحة من أجل التحسين  التعليق نوع الوحدات
نخراط ا، استيفاء الوحدات، المهارات، تعلماتال التأطير، تقييمالتنظيم البرمجة، 

    واهتمام الطلبة بهذه الوحدات، انعكاسات هذه الوحدات، اإلكراهات، .....(

علوم التربية والديداكتيك 

 وسيكولوجية التربية
 

  اللغات
تكنولوجيا المعلومات 

 والتواصل
 

تدبير المشاريع التربوية 

 والمقاوالتية 
 

 تدريب االنغماس في وسط

 تربوي
 

  أخر )حدد(
 

 االنغماس تداريب .4
 طريقة التأطير –

       تأطير أكاديمي تأطير مهني 
  

 هل مكان ومدة التدريب مقنعة؟ –

                    نعم ال 

                     التعليق والتوصيات والبدائل المقترحة من أجل التحسين:

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

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

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

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

 
  

 تعلماتتقييم ال .5

 الرجاء تقديم، بالنسبة لجميع األفواج، عدد وطبيعة وطرق المراقبة المستمرة 

 ال نعم                    إجراء التقييم المستمر بالنسبة لكل الوحدات؟هل تم 

  حدد معدل عدد المراقبات المستمرة بالوحدات

  حدد طبيعة التقييم المستمر

 ال نعم                    هل تم إجراء امتحان نهائي؟

)النسب المئوية لنقط أذكر طريقة احتساب نقطة الوحدة 
 (نقطة التقييم المستمر / نقط االمتحان النهائي المراقبة

 

                                                               :التعليق والتوصيات والبدائل المقترحة من أجل التحسين

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 مة الموارد البشريةءمال .6
 عدد المتدخلين الذين شاركوا فعليا في التكوين والتاطير .1.6

المتدخلين  عدد عدد الرسميين

 العرضيين الوطنيين 
المتدخلين العرضيين  عدد

 أ,مساعد أ,م, أ,ـت,ع, الدوليين 
 أطر أخرى

 نأكاديميي مهنيين )تحديدها( )تحديدها(

        

 أجل التعليق والتوصيات والبدائل المقترحة من

                                                                                                                                                 :التحسين
……………,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…………………………………………………………………………………………………… 

 

 المبرمجةتأطير الدروس . 2.6

 التعليق والتوصيات والبدائل المقترحة من أجل التحسين طرينؤنوع الم

خلين من المؤسسة قاموا دهل المت

 بتأطير جميع الدروس المبرمجة؟

 نعم 

  نعم نسبيا 

 ال 

 

خلين العرضيين قاموا دهل المت

 بتأطير جميع الدروس المبرمجة؟

نعم 

  نعم نسبيا 

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 
 

 تكوين؟األطر اإلدارية والتقنية في أجرأة المسلك كافية لتحقيق األهداف المسطرة لل كانت مساهمةهل  -

                  نعم ال 

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

 

 ة الموارد المادية واللوجستيكيةءممال .7
 

 رهن إشارة المسلك؟  المرتقبةهل تم وضع الوسائل المادية واللوجيستيكية  -

                نعم ال 

 التعليق والتوصيات والبدائل المقترحة من أجل التحسين :

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

 مة ؟ئرهن إشارة المسلك كانت مال التي تم وضعها فعلياواللوجيستيكية هل الوسائل المادية  -

                   نعم ال 

 التعليق والتوصيات والبدائل المقترحة من أجل التحسين :

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

 ؟ واللوجستيكيةالمادية هل وجدتم صعوبة في تدبير واستعمال الموارد  -

                   نعم ال 

 التعليق والتوصيات والبدائل المقترحة من أجل التحسين :

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

 

 الشراكة والتعاون .8
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 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؟ -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

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

………………………………………………………………………… 

 

 ؟تم تغيير المنسق البيداغوجي للمسلك هل -

               نعم  ال 
                                                                       التعيين:وذكر إجراءات تعليل هذا اإلجراء الرجاء في حالة تغييره، 

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

 ؟تم تغيير منسقي الوحداتهل  -

               نعم  ال 
                                                                                                     التعيين:في حالة تغييره، الرجاء تعليل هذا اإلجراء وذكر إجراءات 

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

 المسلك:هل هناك هيئة تهتم بتنسيق وتدبير  -

          نعم  ال 
                                             الهيئة:توصيف لطبيعة وتنظيم هذه الرجاء في حالة اإليجاب، 

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

 هل وضعتم هيئة لتنسيق وتدبير المسلك؟ -

          نعم  ال 
                                الهيئة: في حالة اإليجاب، الرجاء توصيف 

………………………………………....................................……………………………………………………………………………………………………… 
 

 هل تجدون أن تنسيق وتدبير المسلك مرضي ؟ -

                 نعم  ال 
 التحسين:التعليق والتوصيات والبدائل المقترحة من أجل 

 

 

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

 معايير أخرى للتقييم .10
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 تجديد اعتماد المسلك .11

 حققت؟هل تعتقدون أن األهداف الرئيسية للتكوين قد  -
          نعم          نعم نسبيا ال 

 

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

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

    هل ترغبون في تجديد اعتماد هذا المسلك؟ -

    نعم          ال 

                                                                                                       :التعليق والتوصيات

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

 للمؤسسة؟هل هناك ارتباط أو تفاعل بين المسلك ومسالك أخرى تابعة  -

      نعم          ال 

                                                                                                          التفاعل:مع وصف طبيعة هذا  المسالك،في حالة اإليجاب، إعطاء الئحة هذه 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 بدون تعديالت عتماداالجديد ت 

 تحسينه  المقترح إدخالها على المسلك من أجل التعديالتتحديد طبيعة  تعديالت.مع  االعتماد جديدت

سب حوكذا الئحة الوحدات وعناصرها والغالف الزمني موزعة التعديل أسباب )إلحاق مرفق توضيحي عن 

     (عدمهحالة التعديل أو سواء في، الفصول

  تركيبة أعضاء المسلك 

  (طبيعة التكوين )دروس، أشغال توجيهية، أشغال تطبيقية، تداريب,,,، 

  األساليب البيداغوجية 

  نظام المراقبة المستمرة 

  الشراكة 

  أخر 

 

 

 اآلراء: استطالع الرابع المحور
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 استطالع رأي الطلبة  .1

 

تقديم حجم العينة  من أجل تعبئة األسئلة التالية والعمل على تصنيف هذه النتائج مع اختيار عينة ممثلة للطلبة

 وتشكيلتها.

 

 

 استطالع رأي الشركاء  .1

 

ممثلة للشركاء من أجل تعبئة األسئلة التالية والعمل على تصنيف هذه النتائج مع تقديم حجم العينة اختيار عينة 

 وتشكيلتها.

 

 

 5 إلى 1إعطاء تقييمكم للشراكة مع المسلك باعتماد سلم من 

  جد مرض( 5 –غير مرض  1) 
1 2 3 4 5 

التطبيقية،  األشغالاالنخراط في التدريس )دروس، ندوات، 

 ,,( ورشات،
     

      التطبيقية  واألشغالاالنخراط في تأطير التداريب 

 استجابة المواصفات المهنية للخريج النتظاراتكم

 
     

 عناصر أخرى :

…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…

………..…………..…………..………….. 

…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…

………..…………..…………..………….. 

…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…

………..…………..…………..………….. 

 

 

  

  5إلى  1إعطاء تقييمكم للتكوين باعتماد سلم من 

 جد مرض( 5 –غير مرض  1)
1 2 3 4 5 

       سير الدروس

       التطبيقية األشغالسير 

      طرق المراقبة المستمرة

      تنمية المهارات والكفايات المهنية

      جواب المسلك النتضاراتكم

 عناصر أخرى :

…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…

………..…………..…………..………….. 

…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…

………..…………..…………..………….. 

…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…

………..…………..…………..………….. 
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 والتأشيرةإبداء الرأي  خامس:ال المحور
 

 

 البيداغوجيرأي وخاتم المنسق  .1

 

 اعتراض   موافقة   :المسلك تجديد اعتماد

 :تعليل الرأي
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

 لمسلكرؤساء الشعب المتدخلة في ارأي وخاتم  .2

 اعتراض   موافقة   المسلك: تجديد اعتماد

 :تعليل الرأي
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

 بها المسلك التي يوطن المؤسسةرئيس رأي وخاتم  .3

 اعتراض   موافقة   المسلك: تجديد اعتماد

 :تعليل الرأي
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

 رئيس الجامعة رأي وخاتم .4
 

 اعتراض   موافقة   المسلك: اعتمادتجديد 

 :تعليل الرأي
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