
 

المركز الوطني لتكوين المكونين 

 في التربية

ح لتكوين متفقدي المدارس الترش  

 دعدايية االماهدداإل

5102/5102 

ينظّم المركز الوطني لتكوين المكّونين في التربية بقرطاج برنامجا لتكوين      

 ، 1026 – 1025يمتّد دعلى سنتي  دعدايية االماادداإلالمدارس  متفقّدي

 دعدايية االماادداإلالمدارس  متفقّديفالى الّراغبين في المسادمة في تكوين 

ن أسفله ،التابير دعن رغبتهم بتحميل الوثائق افق مشراع البرنامج المبيّ 

ا تاميردا ا إرسالها دعبر البريد اإللكتراني للمركز تحت     3ا  1ا  2دعدي 

 :الانوان 

naffe.edunet.tne@csFc 

 

 أو عن طريق البريد السريع بالعنوان التالي -

شارع  21المركز الوطني لتكوين المكونين في التربية دعدي  

 :مع ذكر عبارةقرطاج حنبال  1026المسرح األثري 

دورة  اإلعدادية والمعاهدالمدارس  متفقّديالترشّح لتكوين " 

5102- 5102".   

بالمركز الوطني لتكوين المكونين أو عن طريق مكتب الضبط  -

 :مع ذكر عبارة   في التربية

دورة  اإلعدادية والمعاهدالمدارس  متفقّديلتكوين الترشّح "  

5102- 5102."   

http://www.edunet.tn/article_education/appels_offres/cenaffe_102015/secondaire/pj01.docx
http://www.edunet.tn/article_education/appels_offres/cenaffe_102015/secondaire/pj02.docx
http://www.edunet.tn/article_education/appels_offres/cenaffe_102015/secondaire/pj03.docx
mailto:Fcs@cenaffe.edunet.tn


 1025 ييسمبر 32وذلك في أجل أقصاه 

 
مقاييس " 4 بالوثيقةالمدرجة ملفات المقاييس ياتمد المركز في يراسة ال: مالحظة

 "يراسة الملفّات

 

 

 

 

  برنامج التكوين المستمر لفائدة 

 اإلعدادية والمعاهدالمدارس  متفّقدي

 5102/5102 

 

 األهداف المحور ر/ع
االمتداد  

 بالساعة

الجمهور 

 المستهدف

ضمان جودة توظيف  السبورة التفاعلية 1
السبورة في التعليم 

 والتعلم

81 
 ساعة 

 متفقدو مادة اللغة االنكليزية

ضمان جودة توظيف  السبورة التفاعلية 2
السبورة في التعليم 

 والتعلم

81  
 ســـاعة

متفقدو مواد االسبانية 
و  واأللمانية والصينية 

 اللغات الحية

3 
 81 تطوير مردودية التواصل تقنيات الصوت المؤثر

 ســـاعة 
 اإلعداديةمتفقدو المدارس 
 والمعاهد

- شخصا 81مجموعة ال تزيد عن –

4 
 81 تطوير مردودية التواصل تقنيات الصوت المؤثر

 ســـاعة
 اإلعداديةمتفقدو المدارس 
 والمعاهد

- شخصا 81مجموعة ال تزيد عن –

5 
تكوين خبراء في هذا  هندسة المنهاج

 المحور
 اإلعداديةمتفقدو المدارس  ســـاعــة 81

 والمعاهد
- شخصا 81مجموعة ال تزيد عن –

6 
تكوين خبراء في هذا  هندسة البرامج

 المحور
 اإلعداديةمتفقدو المدارس  ســـاعــة 01

 والمعاهد

7 
إدماج تكنولوجيا 

 المعلومات و االتصال
توظيف تكنولوجيات 
المعلومات و االتصال 
 إلنتاج قصص رقمية

 اإلعداديةمتفقدو المدارس  ـاعةـســ 81
 والمعاهد

8 
إدماج تكنولوجيا 

 المعلومات و االتصال
توظيف تكنولوجيات 
المعلومات و االتصال 
 إلنتاج قصص رقمية

متفقدو مواد االسبانية  ـاعةـســ 81
 واأللمانية والصينية

 و اللغات الحية  

9 
تكوين خبراء في هذا  هندسة الكتب المدرسية

 المحور
 اإلعداديةمتفقدو المدارس  اعةــــس 01

 والمعاهد
 

http://www.edunet.tn/article_education/appels_offres/cenaffe_102015/secondaire/pj04.pdf
http://www.edunet.tn/article_education/appels_offres/cenaffe_102015/secondaire/pj04.pdf
http://www.edunet.tn/article_education/appels_offres/cenaffe_102015/secondaire/pj04.pdf
http://www.edunet.tn/article_education/appels_offres/cenaffe_102015/secondaire/pj04.pdf
http://www.edunet.tn/article_education/appels_offres/cenaffe_102015/secondaire/pj04.pdf


11 
بناء سبل لتكييف الزمن  المدرسيالزمن 

 المدرسي
 اإلعداديةمتفقدو المدارس  ســـاعــة 81

 والمعاهد
 

11 
المطلعة في المدارس 

 اإلعدادية والمعاهد
ايجاد سبل لمصالحة 
 المراهق مع الكتاب

 اإلعداديةمتفقدو المدارس  اعةــــس 81
 والمعاهد

 
 

 

 

 

 

 األهداف المحور ر/ع
االمتداد  

 بالساعة

الجمهور 

 المستهدف

12 La 
psychopédagogie 

et le 
développement 

personnel 

تجويد التعليم والتعلم 
في مادة اإلقتصاد عبر 

توظيف مجلوبات 
الدراسات العصبية في 

 التربية

81 
 ساعة 

 إلقتصادمتفقدو مادة ا

13 L’utilisation des 
NTIC dans 

l’enseignement 
de l’économieTBI 

التعليم والتعلم تجويد 
في مادة اإلقتصاد عبر 

توظيف السبورة 
 التفاعلية

81 
 ســـاعة

 مادة اإلقتصادمتفقدو 

 

 


