
 
 

 
 

وحدات  ورقمنةسنيرة  لتقييمإعالن عن طلب ترشحات 

 تكوين لفائدة المركز الوطني لتكوين المكونين في التربية

ابتدائية و متفقدي  و بعد، يعتزم املركز الوطين لتكوين املكونني يف الرتبية اختيار متفقدي مدارس 
 .(انظر القائمة املصاحبة)تكوين  وحدة 27 سنرية بتقييماعدادية و معاهد و تكليفهم  مدارس

  اإلعداديةيدعو املركز الوطين لتكوين املكونني يف الرتبية متفقدي املدارس و يف هذا االطار 
وحدات سنرية  لتقييمالراغبني يف ذلك تقدمي ترشحاهتم  ومتفقدي املدارس االبتدائية و املعاهد

 .و الواردة باجلدول املصاحب التكوين املعنية

 سنرية الرتشح لتقييم  و متفقدي املدارس االبتدائية ميكن ملتفقدي املدارس االعدادية و املعاهد
 .مرحلة التعليمو  وحدات التكوين  و ذلك وفق االختصاص يف املادةو رقمنة 

  وحدات التكوين المدرجة للتقييم 

 العنوان ر/ع
10 Andragogie  

10 Didactique du russe  

10 Evaluation du travail de l’enseignant  

10 Ingénierie des manuels scolaires et des moyens didactiques  

10 Apprentissage de la lecture en français dans le cycle primaire  

10 Innovations pédagogiques 

10 Didactique des mathématiques au secondaire  

10 Didactique des mathématiques au collège  

10 Ingénierie des programmes scolaires  

01 Didactique des sciences physiques au collège  

00 Didactique des SVT dans l’enseignement secondaire  

00 Ecrire en français au collège  

00 Teaching and assessing english learners –  au primaire  

00 Teaching and assessing reading – au primaire  

00 L’enseignement intégré de la grammaire – au secondaire  

 ثانوي  –تعلمية الفلسفة  00
 ثانوي  –تعلمية اجلغرافيا  00
 ثانوي  –تعلمية التاريخ  00



 
 

 
 

 ثانوي  –تعلمية الرتبية التشكيلية  00
 ثانوي -تعلمية الرتبية املدنية  01
 ثانوي  –تعلمية الرتبية و التفكري اإلسالمي  00
 تعلمية الرياضيات باملرحلة االبتدائية  00
00 Production de l’écrit en français dans le  cycle primaire   

 تعلمية اللغة يف املرحلة االبتدائية  00
 الثانوي  –تعلمية النص األديب  00
 إعدادي  –تعلمية الفنون املوسيقية  00
 إعدادي  –التدريب على الكتابة يف مادة العربية  00

مهما كان االختصاص و مرحلة التعليم  هلا الرتشح  اّما بالنسبة للوحدات  التالية  فيمكن
 (.االبتدائي و الثانوي)

- Andragogie 

- Evaluation du travail de l’enseignant 

- Ingénierie des manuels scolaires et des moyens didactiques 

- Innovations pédagogiques 

- Ingénierie des programmes scolaires 

 

  شروط الترشح :  

 يتكون فريق التقييم وجوبا من متفقدين اثنني مباشرين يكونان ثنائيا منسجما 

  املشاركة سابقا يف إنتاج أو تقييم أو سنرية حمتوى رقمي 

  واحدةال ميكن الرتشح إال لتقييم وحدة تكوين. 

  ملف الترشح : 

 0عدد و  0عدد أنظر الوثائق املصاحبة 

 : يتكون ملف الرتشح من الوثائق التالية 

  (لكل من املرتشحني)نسخة من قرار الرتسيم يف الرتبة احلالية 

  (لكل من املرتشحني)نسخة من الشهادة العلمية 

http://www.education.gov.tn/article_education/appels_offres/cenaffe_092014/doc_1.pdf
http://www.education.gov.tn/article_education/appels_offres/cenaffe_092014/doc_2.pdf


 
 

 
 

  تثبت مشاركة املرتشح يف إنتاج أو تقييم حمتوى رقمي وثائق أو شهائدنسخ من 

  تقديم ملف الترشح : 

 :يوضع ملف الرتشح يف ظرف مغلق يكتب عليه 

 ...............................عنواهنا..........وحدة تكوين عدد سنرية  ترشح لتقييم

 ، شارع المسرح األثري21المركز الوطني لتكوين المكونين في التربية 

 قرطاج حنبعل تونس 1121 

أو يرسل عن طريق  العامة للمركز الوطين لتكوين املكونني يف الرتبية باإلدارةو يودع مبكتب الضبط 
 .0100 سبتمبر 00  ور أعاله و ذلك يف أجل ال يتجاوزالربيد بالعنوان املذك

   المقيمين معايير اختيار: 

 :يتم اختيار املقيمني بناء على املعايري التالية 

  الرتبة يف سلك التفقد 

 االقدمية يف الرتبة 

 (املاجستري  –األستاذية ) الشهادات العلمية 

 لوحدات رقمية  اتاإلنتاج 

 وحدات رقمية تقييم  يف مشاركة 

 الفرز  مقاييس: 

 :سب املقايي  التاليةحب(  الفرق) م جلنة فرز الرتشحات برتتيب املرتشحني و تق

 عدد النقاط المقاييس
 01 الشهائد الجامعية  -0

 01 املاجستري أو أكثر 
 10 األستاذية



 
 

 
 

 01 الرتبة في السلك  -0
 01 متفقد عام
 10 متفقد أول 
 10 متفقد 
 01 األقدمية في الرتبة  -0
 01 سنوات 7أكثر من 
 10 سنوات  7إىل  4من 

 10 سنوات 3من سنة إىل 
 00 االنتاجات لوحدات رقمية  -0

 33 أكثر من انتاجني 
 53 انتاجان 

 03 انتاج واحد 
 00 مشاركات في سنيرة أو تقييم انتاجات رقمية  -0

 33 ثالث مشاركات فما فوق 
 53 مشاركتان 

 03 مشاركة واحدة 
 011 المجموع

 

 المادية العمل  قيمة: 

 يوم للفريق / رجل   0حددت قيمة العمل لكل وحدة بقيمة 

 يوم/ د لكل رجل 31: قاعدة احلساب املعتمدة 

  الوثائق المسلمة اثر التقييم:  

 :يقدم الفريق املقيم لقسم الدراسات باملركز الوطين لتكوين املكونني يف الرتبية 

 : تقرير تقييم موحد لكل فريق حيتوي على  -

  (يوّفرها املركز الوطين لتكوين املكّونني للرتبية)شبكة تقييم للسنرية و الرقمنة 

  كل املالحظات و التوصيات و التوجيهات لتحسني سيناريو و رقمنة وحدة التكوين 

  .تقرير هنائي موحد يضمن االستغالل اجليد لوحدة التكوين -


