
 
 

 

 ترشحات طلب عن إعالن

لتسجيل عدد من مقاطع فيديو لدعم مكتسبات التالميذ وإعدادهم المتحان الباكالوريا في بعض  

 املواد التعليمية

 
 

عليم ت متفقدمن  ايتكّون كل واحد منه فرق  تختيارفتح باب الترشح ال الوطني للتكنولوجيات في التربية  املركز يعتزم

 تعليمية مقاطع فيديو عداد ل من ذوي الخبرة في مجال اتختصاصهم ألاقسام النهائية  اتذةأسمن  20عدد  و إعدادي وثانوي 

 .الثانوي لفائدة تالميذ السنة الرابعة من التعليم وتسجيلها 

سفله أ املواد التعليمية املذكورةقدي فمتكل متفقد من  املركز الوطني للتكنولوجيات في التربيةيدعو  السياقوفي هذا      

 ملفتقديم و  على شروط الترشح وعلى معايير الاتختيار باملالحق املصاحبة لهذا إلاعالن الاطالعإلى  الراغب في الترشحو 

 ترشحه 
ّ
 : عليه يكتب مغلق ظرف فيمن قبله  املقترحينستاذين ألا  يوملف

 

 املركز الوطني للتكنولوجيات في التربية

 تونس 2220ميتيال فيل  –نوتردام  –نهج السموءل  –تقسيم شمال الهيلتون 

ح لتسجيل مقاطع فيديو)
ّ

 (ترش

 البريد طريق عن يرسل أو التربية في للتكنولوجيات الوطني للمركز العامة بالدارة الضبط بمكتب ملف الترشح يودعو 

 .قبل على الساعة الرابعة مساء 0222 فيفري  00يوم الخميس  يتجاوز  ال أجل في ذلك و أعاله املذكور  بالعنوان
 

 :املعنية املواد التعليمية

 شعبة آلاداب: ماّدة العربية وماّدة الفرنسية  .2

 العلوم الفيزيائية علوم التجريبية: ماّدة علوم الحياة وألارض وماّدةشعبة ال .0

 رياضياتالشعبة الرياضيات: ماّدة  .3

 شعبة الاقتصاد والتصّرف: ماّدة الاقتصاد وماّدة التصرف .4

 شعبة إلاعالمية : ماّدة إلاعالمية وماّدة الرياضيات .5

 شعبة التقنية: ماّدة الهندسة الكهربائية وماّدة الهندسة آلالية .6

 

 

 

 

 

 الجمهورية التونسية                   

 وزارة التربية                   

 املركز الوطني للتكنولوجيات في التربية    
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 :الترشح ملف

 :بالنسبة للمتفقد 

 (،2 )حسب املثال امللحق املترشح قبل من ممض ى ترشح مطلب .2

 ،السيرة الذاتية .0

 ،من الشهائد العلمية الجامعية سخن .3

 .مصحوبة بوثائق مدعمة املترشح لدنمن في املجال  سابقا ةنجز امل وألانشطة املشاريع لكل قائمة .4

 :بالنسبة لألستاذين 

 نسخ من الشهائد العلمية الجامعية، .2

 التدريس.شهادة تثبت ألاقدمية في  .0
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ــــــــــــــــــــــــددم  لحق عـــــــــــــــ

 التاريخ:.............................................

 مطلب ترشح
 ......................................................تخاص بمتفقدي ماّدة 

 المتحان الباكالوريا لتسجيل عدد من مقاطع فيديو لدعم مكتسبات التالميذ وإعدادهم
 

 

 لتسجيل عدد من مقاطع فيديو لدعم مكتسبات التالميذ وإعدادهم المتحان الباكالورياأرغب في الترشح 

 

 .............................................................................................................................................................................................................................الاسم: 

 ..............................................................................................................................................................................................................................:اللقب

 ............................................................................................................................................................................................................................:رتبةال

 ...................................................................................................................................................................تاريخ الالتحاق بسلك التفقد: 

 .............................................................................................................................................................الشهادة العلمية بعد ألاستاذية: 

 .......................................................................................................عدد املشاركات في إعداد أو عرض برامج تعليمية تلفزية: 

 ..............................................في املجال الرقمي:  إلانتاجات العلمية أو البيداغوجية أو الوسائل التعليمية عدد

 ..................................................................................................................................................................................................................:إلالحاقمركز 

 ...........................................................................................................................: رقم ب ت و

 ..............................................................................................................:البريد إلالكتروني

 ..........................................................................................................................:رقم الهاتف

 

 

 

 إلامضاء                                                                                                            
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ــــــــــــــــــــــــدد  ملحق عـــــــــــــــ

 

 :املترشحينمعايير اتختيار 

 
 مرحلتين:تجرى عمليات فرز الترشحات واتختيار املترشحين على 

 

  املرحلة الاولى:

   الخاصة باملتفقدين وفق الجدول املوالي: النقاط مجموعيتّم فيها احتساب 
 

 

 :الخاصة باملتفقدين مقاييس الفرز جدول  

 

د( املعايير املعتمدة
ّ
 عدد النقاط )املتفق

 نقاط 25 : الشهادة العلمية  2املعيار عدد 

 51 الدكتوراه

 51 (  Bac+ 5 ou Bac+  6املاجستير أو الدراسات املعمقة ) 

 1 (  Bac + 4ألاستاذية ) 

 نقاط 02  : الرتبة 0املعيار عدد 

 01 عام خبير في التربيةمتفقد 

 51 عام للتعليم إلاعدادي والثانوي متفقد 

 51 متفقد أول للتعليم إلاعدادي والثانوي 

 1 والثانوي متفقد التعليم إلاعدادي 

 نقطة 02  التفقد: ألاقدمية العامة في  3املعيار عدد 

 01  سنوات فما فوق 51من 

 15 ]51-0سنوات ] 51سنوات إلى  10من 

 51 ]0-4سنوات ]  10سنوات إلى   14من 

 11 ]4-0سنوات ]  14إلى  سنتينمن 

 نقطة 05  املشاركة في إعداد أو عرض برامج تعليمية تلفزية:  4املعيار عدد 

 01  فما فوق مشاركات  11من 

 01 مشاركات 14

 51 مشاركات 10

 51 (10مشاركتان )

 نقطة 02 في املجال الرقمي إنتاج علمي أو بيداغوجي أو وسائل تعليمية:  5املعيار عدد 

 01 أعمال منجزة فما فوق  11

 51 أعمال منجزة  14

 51 أعمال منجزة 10

 1 انمنجز  عمالن

 222  النقاطمجموع 
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 املرحلة الثانية: 

د لتسجيل مقاطع الفيديو  ماسيختاره اللذان اتذةباألسالخاصة النقاط مجموع يتّم فيها احتساب عدد 
ّ
ل وفق الجدو املتفق

 :املوالي

 :الخاصة باألستاذين مقاييس الفرز جدول 

 

 عدد النقاط (ين)ألاستاذ املعايير املعتمدة

 نقطة 01 لتدريسلغة ا التمكن من نطقدرجة 

 نقطة 01 سالمة اللغة

 نقطة 01 ألاقدمية في التدريس

 نقطة 01 الحضور أمام الكاميرا

 نقطة 511  مجموع النقاط

 

 املرحلة الثالثة: 

 

 يتم اتختيار الفريق الفائز في كل مادة باعتماد القاعدة املوالية:

 

د( 
ّ
          X   2 (ين+   مجموع نقاط املعايير الثانية )ألاستاذ   X   0مجموع نقاط املعايير ألاولى )املتفق
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