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تشكرات

قبل احلديث عن أ(ي تطوير لهذه اخلربة املهنية، فانه من الالزم تقدمي الشكر للقامئني وكذا املسامهني
جناح هذه ادلورة كام أ(تقدم ابلشكر ا\ىل أ(ولئك اذلين علموين الكثري خالل هذه التجربة، ا\ىل لك يف ا\

مشارك بطرق خمتلفة يف جناح تدرييب.

السادة األ(ساتذة املدرسون واملدربون القامئني عىل ادلروس اخلاصة هبذه ادلورة.

 مدير التدريب" مبركز التعمل عن بعد جامعة اال\خوة منتوري قسWنطينة."أ(محد بلهاينالسWيد .2

بوبنديرةاملعلمون واملسؤولون عن اال\رشاف وادلمع أ(ثناء التعمل عن بعد و خاصة األ(سWتاذ .3
خادل

املعلمون املسؤولون عن تقيمي ادلورة املقدمة عىل منصة" مودل وموك ..4

اىل لك القامئني عىل جناح هذه ادلورة عىل مسWتوى املدرسة العليا لأل(ساتذة بوهران.5
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مــقــــدمــــة.6
ملواكبة عصرنة اجلامعات مت إدماج تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال يف عملية التعليم و اليت تعد من أبرز األهداف
اليت تعمل خمتلف الدول على حتقيقها نظرا ألمهيتها البالغة وللنتائج العلمية والبيداغوجية املبتغاة منها، وعلى هذا

األساس إجتهت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي لتنظيم تكوين لفائدة األساتذة حديثي التوظيف كما هو
من أجل تأهيلهم إلكتساب املهارات واملعارف الضرورية28/07/2016املؤرخ يف 932موضح يف القرار رقم 

والالزمة إلستخدام تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال يف التعليم اجلامعي، بغرض متكني األستاذ من إعداد الدروس
والتقييم واإلختبار عن بعد بإستخدام عدة برامج وتقنيات بيداغوجية، وقد أوكلت جلامعة اإلخوة منتوري قسنطينة

.هذه املهمة اليت يقوم هبا جمموعة من األساتذة يشرف عليهم األستاذ بلهاين أمحد

يهدف تكوين األساتذة حديثي التوظيف على إستخدام تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال يف العملية التعليمية لتحقيق
األهداف األساسية التالية:

إدماج تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال يف التعليم العايل والبحث العلمي..7
رفع مستوى التعليم والتدريب البيداغوجي لألستاذ اجلامعي ومساعدته يف إعداد وتنظيم الدروس..8
التعرف على أهم الربامج واملنصات التعليمية والبيداغوجية والتدريب على إستخدامها..9
التعرف على مناهج وطرق التعليم والتقييم عن بعد..10
حتقيق التواصل عن بعد بني األساتذة حديثي التوظيف وهيئة التدريب ونقل اخلربات والتجارب..11
حتقيق التواصل والتفاعل عن بعد بني األساتذة حديثي التوظيف والطلبة..12
املسامهة يف إثراء املواد التعليمية اإللكرتونية. .13

-عرض مضمون الدورة 1.1
من أجل االستجابة وتنفيذ برنامج الدعم الذي أطلقته الوصاية قامت جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة بتنفيذ

اسرتاتيجية تدريب يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وممارسة التدريس لصاحل األساتذة اجلدد من أجل
توفري تعليم عايل ذو جودة ويليب متطلبات عروض التدريب والتطورات اليت يعيشها عامل اليوم والذي يهدف إىل
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تلقني املفاهيم األساسية للرتكيب وتنفيذ نظام التدريب عرب اإلنرتنت مع ضمان دعم اجلودة لصاحل
الطالب،وتعريفنا بالنظم علم أصوال لتدريس اجلامعي الذيي ضمن جودة التعليم اهلجني، مواكبة للمتطلبات الراهنة.

يهدف التدريب يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وممارسات التدريس إىل تطوير النظم األساسية
واملنهجية إهناجمموعة من املعرفة والدراية ومهارات التعامل مع اآلخرين من خالل تطوير احملتوى املناسب من خالل

مخسة ورشات عمل مرتابطة تنقسم كل منها إىل أنشطة تعلم املهام املختلفة.
-معلومات حول الدورة 2.1

 «Atelier 1(C2I)الورشة األوىل .14
: إتقان تنظيم الدورة واستخدام سلسلة التحرير إلنتاج الوثائق التعليمية.اهلدف النهائي

املكتسبات القبيلة: الوظائف األساسية للكمبيوتر الربامج املكتبية.

RemarqueObjectifs spécifiquesDescriptionActivité

Réalisé

عدل ملفك الشخصي..15
تنزيل املوارد..16

إرسال األعمال املنجزة..17
املشاركة يف املنتديات والدردشة..18

إستخدام املراسلة..19

Moodle pour
les étudiants

موودل الطلبة
1

Réalisé

C.Cالتعرف على معىن .20
C.Cإستخدام برامج التصميم.21

C.Cختطيط الدورة .22
على الدرس )خمطط ذهين(.VUEتطبيق تقنية .23

La carte
Conceptuelle

2اخلريطة الذهنية

Réalisé

التعرف على الوظائف األساسية واملواد التعليمية.24
.اخلاصة بتقنية األوبال   

إعادة الدورة بتقنية األوبال..25
WEB.PAPIERقم بإنشاء تنسيقات .26

Opale niveau
Débutant

تقنية األوبال

3
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للمبتدئ
3

Réalisé

إعداد املستند حسب تقنية األوبال..27
إدخال املعلومات وإدراج اجلداول، مراجع.28

ببيوغرافية، مقاطع فيديو، صور.
WEB.SCORM.PDFنشر الدرس .29

مالحظايت حول هذه التقنية: هذا التدريب مثري جدا
لالهتمام يسمح باكتساب الكثري من التقنيات اجلديدة

املستخدمة يف التدريس وتصميم دورة عرب اإلنرتنت
وكذلك استخدام منصة موودل، و لكن من النقائص أن

الربنامج ال يدعم يف امداداته اللغة العربية.

OPALE
niveau
avancé

أوبال مستوى
متقدم

4

30.

ATELIER2 (CCEH)الثانية:.31

اهلدف النهائي: تصميم دورة تعليمية ذات هيكل تعليمي مالئم "التعليم عرب اإلنرتنيت".

إستخدم األوبال*: املكتسبات القبلية

.الربامج املكتبية*

RemarqueObjectifs spécifiquesDescriptionActivité
ناقش بشكل مجاعي هذه املواضيع..32
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REALISE

جتربيت الشخصية يف هذا النشاط: من اجل النجاح
يف مهمتك كأستاذ جيب الرتكيز على املعادلة

املتكونة من حتديد األهداف العامة واخلاصة، تسطري
األساليب يف الطرح أو اإلعداد ويف األخري التقييم.

ممارسات وجهات النظر حول التدريس.
Pratiques et perspectives

enseignantes
جتربيت اخلاصة يف هذا النشاط هو أن دور امللقن ال

يرتكز على إعطاء املعلومة وفقط وإمنا اإلعتماد على
التكنولوجيات احلديثة املتطورة اليت ترغب الطالب يف

تتبع حماور الدرس من خالل الفيديوهات والصور
وكذا الربامج املختلفة كاملوودل.

Remue-méninges

1العصف الذهين

REALISE

التعرف على نظام الدخول..34
التعرف على نظام التعلم..35
التعرف على نظام اخلروج..36
التعرف على أهم الفروق بني األهداف..37

Lecture de la 
présentation 
Structuration
pédagogique d'un 
cours en ligne'' et 
''Réalisation des 
quiz sur la
plateforme

هيكلة تدريس دورة
عرب اإلنرتنت

2

REALISE
Grille d’évaluationتطوير شبكة لتقييم دورة يف اخلط..38

شبكة التقييم
3

REALISE
حشد املعلومات أو املعرفة املكتسبة من أجل.39

حتسني الدورة.
: "واجبات األستاذعنوان الدورة املودعة.

".كموظف يف قطاع الرتبية

حتسني الدورة
املصممة يف 

1الورشة
Amélioration du

cours conçu lors de

4
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l'atelier 1

REALISE.كتابة خمطط الدرس
Rédaction d'un plan de cours

Plan de cour

5خطة عمل

41.

42.

منهجية تصميم مساق للتعليم اهلجنيAtelier3 (MCFEH-S1):الورشة الثالثة.43

: إتقان األدوات التكنولوجية اليت تسمح بالتصميم وتنفيذ خطة الدورة من خالل منصة املودل.اهلدف النهائي

Utiliser OPALE* * إستخدام أوبال. املكتسبات القبلية:

*  الربامج املكتبية*

RemarqueObjectifs
Spécifiques

DescriptionActivité

REALISE
قراءة العرض التقدميي..
Quizإجناز اإلختبارات على املنصة.

إختبار
1

REALISE

التعرف على مراحل إعداد الدورة..

.فتح منصةy املوودل والتعرف على املفاهيم.

إنشاء حساب وإعداد درس..48

Réalisation
des activités

sur la
plateforme

de mon
établissement
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SCORM ,WEBإنشاء تنسيق .49

إنشاء فضاءات خاصة بالتواصل دردشة.....50
إعداد أنشطة، أعمال موجهة، إختبارات..51
sauvegarder unحفظ الدرس   .52

cours
restaurer unإستعادة الدرس      .53

cours
importer un coursإستريادالدرس.54

إجناز األنشطة على املنصة
2

55.
ATELIER4 (Mooc-S1)الورشة الرابعة: .56

.EDX* إتقان منصة اهلدف النهائي: 

*التعرف على اإلستوديو.              

Mooc*القيام بإعداد دورة 

RemarqueObjectif spécifiqueDescriptionActivité

Réalisé
MOOCإستكشاف منصة مووك .57
MOOCسجل للحصول على مووك. .58
تصفح العناصر األساسية للصفحة..59

إكتشاف املوك
Mooc

1

Réalisé
.Moocإتقان تقنيات اإلتصال إلطالق مووك.60
Moocالتعرف على مفهوم القسم يف مووك.61
Moocوضع سياسة التقييم يف مووك .62
Moocإجناز توزيع مووك.63

التعرف على
مراحل املووك

2

Réalisé64.التعرف على بنية منصةedx.
إنشاء مساحة تصميم اخلاصة بك..65

القيام بإنشاء
مساحة على

3
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EDX

Réalisé

وضع خطة التصميم..66
.EDXإتقان إستوديو .67
إرسال الوثائق..68
إدراج مقاطع فيديو..69
إنشاء أنشطة التعلم.70

إنشاء الدورة على
Edxمنصة 

4

Réalisé
التخطيط إلنتاج فيديو بيداغوجي..71
التعرف على تقنيات الرتكيب..72
التعرف على التقنيات احليوية يف إنشاء فيديو.73

تصميم فيديو
بيداغوجي خاص

يب

5

Réalisé74..إدراج إشكاالت خمتلفة
إستخدام قضايا وإشكاالت خمتلفة..75
إدراج وحدات متقدمة..76
وضع منهجية للتقييم..77
حتديد األدوار..78
تصدير و إسترياد الدورة..79
EDXاإلنتقال من وحدة األوبال إىل تصميم .80

إهناء التصميم
J’affine ma
conception

6

81.

82.

Atelier5 (SP-S1)الورشة اخلامسة: .83

إتقان آليات املراقبة التعليمية عرب اإلنرتنيت.اهلدف النهائي: * 

* تصميم هيكل التعليم.

* فهم الوظائف البيداغوجية التعليمية.
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* إتقان خمتلف أشكال التقييم.

RemarqueObjectifs spécifiquesDESCREPTIONACTIVITE

REALISE
جتربتك حول التدريب على.84

التكنولوجيات واالتصاالت احلديثة.
ردودالفعل

Retour D’expérience

1

REALISE85.فهم الفرق بني األشكال املختلفة
للتقييم.

فهم معايري اجلودة يف التقييم..86
إنشاء جدول املواصفات..87

التقييم
évaluation

2

REALISE88..التعرف على آليات التدريس
التعرف على وظائف املدرب عرب.89

اإلنرتنيت.

الدعم (املساعدة)
L’accompagnement

3

REALISE90.مراجعة مجيع الوثائق من اجل
احلصول على أفكار لتحديد خارطة

الطريق.
إعداد حقيبة األشغال )حتديد.

املهارات، عرض احلقيبة على جلنة
.حمددة خالل األسبوع الرقمي

feuille de
route, portfolio

4
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: -املهارات املكتسبة1,3

يتضمن هذا التكوين كما سبق احلديث على مخسة ورشات واليت من خالهلا يصبح األستاذ قادرا على التحكم يف
الوسائل واألدوات التكنولوجية، لذلك سوف نتطرق إىل كل نشاط بصفة حمددة من كل ورشة.

: تضمنت األدوات املساعدة إلستخدام تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال1الورشة األوىل النشاط.92
تقدمي نظري ، بإتاحة جمموعة من املوارد والربامج التعليمية اإلرشاديةوالتدريس عن طريق:* 

vue , opale, libre office , winrar, Adob flashاليت جيب حتميلها من منصة التعليم )
playerمث البدء يف نشاطات التعلم من خالل تنظيم الدروس بإستعمال اخلريطة الذهنية إستخدام تقنية ،)

املوودل، إنتاج دعائم بيداغوجية بإستعمال سالسل النشر، توليد خمتلف أشكال الدعائم البيداغوجية )ورق، ويب،
F.)سكورم
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وقد تضمنت الورشة األوىل أربعة نشاطات يتم شرحها كالتايل:

، حيث يقوم املتدرب / توضيح كيفية إستخدام املوودل للمبتدئني1

بتعديل ملفه الشخصي على البوابة مث يتعلم كيفية إرسال امللفات

ويقوم بتبادل الرسائل واملنتديات. 

CC.CM/ تصميم الدرس بإستخدام خريطة ذهنية2

من خالل هذا النشاط تتاح عدة موارد بيداغوجية تؤهل املتدرب لكيفية إعداد خريطة ذهنية بإستخدام برنامج
VUEومن خالل هذا األسلوب نستطيع جتميع وحتديد جممل عناصر الدرس ضمن خارطة موحدة تتدرج فيها

العنوانني من األصل إىل الفرع وفق ترتيب ممنهج يسهل الفهم والتفاعل معه ذهنيا.

خصص هلذا النشاط مخسة أسابيع األول خاص بإعداد اخلريطة الذهنية أولية اخلاصة بالدرس وإيداعها يف املنصة
وبعد تلقي التصويبات يتم إعداد وإيداع بطاقة مطورة وحمسنة.
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/ إنتاج موارد تعليمية للمبتدئني3

يهدف هذا النشاط إىل تلقني املتدرب طرق و كيفيات إنتاج وإعداد املوارد واملواد التعليمية مبختلف أشكاهلا، مع
ضمان وضوحها من الناحية املنهجية، كما يهدف هذا النشاط إىل تعليم مهارات استخدام أوبال وإصدار املوارد

PDF-ODTورقيHTML-SCORMويف شكل صفحة وابأوروراPDF-ODTيف تنسيق ورقي

/ إنتاج املوارد التعليمية "مستوى متقدم"4

إنطالقا من املهارات املكتسبة من النشاط السابق سوف يتم تطوير منط التعلم يف هذا النشاط من خالل تعميق
عن طريق إدراج املخططات و اجلداول والصور ومقاطع الفيديو مع تعلم كيفية، opalمهارات إستخدام برنامج 

وضع اإلختبارات واألسئلة الرتكيبية على أن يتم إعداد هذا النشاط يف الوقت احملدد من      إىل          .
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ومن خالل هذه النشاطات ويف اإلطار البيداغوجي ينبغي أن يكون األستاذ على دراية مبايلي:

- تصميم الدرس وفق األنظمة املنهجية النظام الدخول، نظام التعلم ونظام اخلروج.
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- اإلشراف والعمل يف شكل تعاوين )فرق( كاملشاركة يف املنتديات واحملادثات ضمن نفس اجملموعة.

-الصياغة الصحيحة ألهداف الوحدة التعلمية.

-التمييز بني املقاربة بالكفاءات و املقاربة باألهداف.

- معرفة كيفية تقييم الدرس.

/ معايري قياس املعرفة وتصميم دورة للتعليم عرب اإلنرتنيت:2

يهدف هذا النشاط إىل معرفة طرق الدخول واخلروج من احلساب املخصص للدروس وكذا املشاركة يف
املنتديات وإضافة مناقشات حول النشاط، ومن مت تعلم املواد اإلرشادية على كيفية تصميم وهيكلة دورة على

الويب واإلجابة على أسئلة حول الفرق بني التعليم باألهداف والكفاءة.

إنشاء شبكة التقييم /3
من خالل هذا النشاط يتم إعداد شبكة تقييم خاصة باجملموعة اليت تنتمي إليها وتبادهلا مع اجملموعات األخرى،

.كما يتضمن النشاط تبادل اآلراء ووجهات النظر بني أعضاء اجملموعة مع برجمة جلسات خاصة يف الويكي
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opalللورشة األوىل "تطوير إصدار دورة بإستخدام برنامج 4/ تطوير إصدار النشاط رقم 4

من الورشة الثانية وتضمني الدورة مبادئ التعليم3و2و1من خالل هذا النشاط يتم دمج مكتسبات األنشطة 
بالكفاءة أو باألهداف واإلستفادة من تصنيف بلوم ومهارات التعليم والتفكري، ويتم تقدمي الواجب خالل الفرتة

احملددة للنشاط على أن يتم إيداع هذا الواجب خالل املدة احملددة من        إىل          
/ إعداد نسخة أولية ملخطط الدرس5

يتم يف هذا النشاط إعداد نسخة أولية ملخطط درس يتم ذلك وفق أطر منهجية وبيداغوجية وحسب النقاط
 باملواد التعليمية املتاحة على منصة التعليم وباالسترشاد�canaves plan de coursاملدرجة يف تصاميم النماذج املرفقة
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II تنظيم وختطيط الدورة-
– برنامج التدريس والتنظيم .1
-اهلندسة البيداغوجية (خطة تصميم الدرس)4.2

بالرجوع إىل الورشة الثالثة اخلاصة بإعداد خطة تصميم خاصة بالدرس )وثيقة مرفقة يف امللحقات(فقد مت تصميم
الدورة وفق خطة ممنهجة على أساس األهداف املسطرة والوحدات املعتمدة يف تقسيم الدرس مع وضع نشاطات

( مع إدراج نظام املعاجلةdevoir(، والواجبات )QUIZتتالءم وحمتوى كل قسم كاالختبارات التقييمية)
كوسيلة ملتابعة الدروس وتقييم مدى إستيعاب الطالب ملضمون كل وحدة بإستخدام طرق ومناهج بيداغوجية

ختتلف حسب إختالف مضمون كل وحدة.
93.
94.
95.
96.
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الطرق البيداغوجية:.97
تعترب العلوم القانونية من بني العلوم اليت تعتمد يف دراساهتا على مناهج خمتلفة ومتعددة ختتلف حبسب منط ومضمون

الدراسة وتتنوع هذه املناهج إىل املنهج اإلستنباطي )إستدالل تنازيل- اإلنتقال من العام إىل اخلاص-إصدار حكم
حول الواقعة-إعطاء مناذج وأمثلة-إستخالص النتائج(.

يتعني على األستاذ هنا إعتماد خمتلف الوسائل الالزمة لتحقيق األهداف املرجوة من التعليم والتعلم األمر الذي يفتح
اجملال لإلبداع أمام املتعلم أو الباحث وإقرتاح احللول للمشكالت من خالل منهج املقاربة بالكفاءات والدفع به من

أجل احلصول على املعرفة بنفسه، ويتأتى ذلك عن طريق إجراء اختيار األنشطة التعليمية وعدد من التقنيات اليت
ترتكز على العمل الفردي أو العمل بشكل مجاعي ومشرتك لتدريبه على العمل يف شكل فرق أو جمموعات تساعد

على الوصول إىل حلول للمشكالت واملواقف من خالل تنمية املتعلمني على التفكري العلمي وحترير العمليات
العقلية واستخدامها بشكل كلي حلل املشكالت )املالحظة ،التحليل ،الرتكيب ،التطبيق ،التقومي (.

طريقة اإللقاء: .98
يعتمد األستاذ يف عرض مضمون الوحدة التعليمية الطريقة الشفهية مع االستعانة مبختلف الوسائل منها )

power pointوإعطاء الطلبة فرصة املشاركة بطرح األسئلة و إقرتاح اإلجابات إنطالقا من التحضري املسبق)
أو الدراية املسبقة للطالب حول مضمون الدرس.

طريقة العرض.99
يقوم فيها األستاذ بعرض حمتوى الدرس وفق تسلسل منهجي للوحدات واملهارات وخلق جو من املناقشة

إنطالقا مما مت عرضه،كما ميكن إعطاء الطلبة فرصة للتدخل وإبداء رأيهم حول املوضوع.
الطريقة النشطة: .100

تركز هذه األخرية على املعرفة األساسية والفعلية و حىت السلوكية  )كيفية التخطيط للمستقبل (،يعتمد هنا
األستاذ على مجلة من الطرق التعليمية لكي يسمح للطالب بتطبيق املعارف املكتسبة من الصورة النظرية إىل

الواقع العملي وكذا عملية التقييم من خالل العمل اجلماعي يف شكل فرق )ورشات(،أوF من خالل تقييم االعمال
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املقدمة من طرف الزمالء لتدريبه على العمل يف شكل مجاعي وتعاوين ،وصوال إىل حل املشكالت واملواقف من
خالل تنمية املتعلمني على التفكري العلمي وحترير العمليات العقلية واستخدامها بشكل كلي حلل املشكالت.

طرق تقييم الدورة.101
التقييم الشخصي.102

يهدف هذا التقييم إىل إختبار إتقان املعرفة السابقة الالزمة للمتابعة املناسبة للدورة و التوجيه يف حالة الفشل.
يهدف   إىل قياس حتقيق األهداف حىت نضمن التسلسل الرتبوي و كذلك كشفالتقييم التكويين .103

الثغرات يف الطالب لتوجيهه ، وحىت يتسىن ذلك سيتم طرح أسئلة وإختبارات عرب اإلنرتنيت فهي مهمة يف
عملية التقييم الذايت كما أن هذا يتيح تغيري طريقة التعليم اخلاصة يب.

يأيت هذا التقييم عند هناية السداسي حبيث ميكن أخذ النتيجة اليت مت احلصول عليها يفالتقييم التجميعي .104
اإلعتبار عند حساب الدرجة النهائية ،فهذا النوع من التقييم جيعل من املمكن قياس مدى تقدم الطالب

وإصدار حكم حول جودة تعليمه وتطوره حنو اهلدف،كما جيعل من املمكن حتديد اإلجراءات اليت يتعني
إختاذها يف أوقات خمتلفة من التدريب لزيادة قيمة و نطاق التعلم.

-أمهية خطة الدرس5.2
تكتسي خطة الدرس أمهية كبرية سواء بالنسبة لألستاذ أو املتعلم ؛باعتبارها بوابة لتحليل وشرح أهم النقاط

والعناصر اليت يرتكز عليها الدرس وكذا خمتلفالعناصراألساسيةالتيتماختاذهابشأنتنظيموتقدميالتدريساخلاصباألستاذ
وهذا من أجل تعزيز منظومة تعليم الطالب كما تساعد خطة الدرس املعدة بطريقة بيداغوجية صحيحة على أساس

التسلسل يف الوحدات واألفكار وهيكلة الدرس على استيعاب التطابق و التوافق بني األهداف املتبعة و أنشطة
التعلم ،ومعرفة طرق التقييم اليت يعتمدها األستاذ، و بذلك فهي تساعد على إنشاء مناخ مالئم للتعلم ، من خالل

عملية حتفيز الطالب على متابعة واستيعاب مضمون الدرس.
ويف إطار إجناز النشاط اخلامس للورشة الثانية من الدورة التكوينية ،مت إيداع خطة الدرسا خلاصة بنا

حول موضوع"احلياة املهنية للموظف"،وقمنا بعد ذلك بتقييم خطة الدرس اخلاصة بزميل يف إطار الدورة التكوينية،
معلومات عامة عن احملاضرة
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 .املدرسة العليا لألساتذة - وهران

قسم :   اللغة العربية

الفئة املستهدفة :  السنة الثالثة

املقياس: التشريع املدرسي

عنوان احملاضرة: احلياة املهنية للموظف

: حماضرة / سداسينوع الدرس

1املعامل:  

اسبوع5املدة الزمنية  

سا11.30سا-10.00: لتوقيتا

األستاذة : بن دوميةy سعدية
bl_saad@yahoo.fr

 :تقدمي احملاضرة-2

هذه احملاضرة تدخل ضمن سلسلة احملاضرات ملقياس التشريع املدرسي . حيث يتم التعرف اىل أهم جانب من
اجلوانب اليت يتطرق اليها التشريع املدرسي ، و هو احلياة املهنية للموظف. و تتيح  دراسة  هذا املقياس إمكانية

التمييز بني خمتلف القانني اليت تتداخل يف ضبط حياة األستاذ املهنية، اىل جانب املؤسات الفاعلة يف هذا السياق ،
ويف هذه احملاضرة يتم ضبط  اجملهر على احلياة املهنية  للموظف ، يعترب من الفروع التطبيقية للتشريع املدرسي ،

ألنه ال يهتم بالدراسة فقط و لكن التحليل ايضا و االسقاط على ظروف األستاذ ألنه يعترب يف آخر املطاف موظف
.عمومي
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حمتوى احملاضرة -3

حتتوي احملاضرة على أربع  نشاطات للتعلم. و كل نشاط يأيت ضمن تسلسل بيداغوجي يسمح باستيعاب املفاهيم
اليت تطرق اليها الدرس. دعمت كل نشاطات التعلم  بتمارين تسمح  بالقدرة على استيعاب اكثر للمفاهيم . و

اليكم خمطط احملاضرة

yمقدمة

واجبات املوظف-1

حقوق املوظف-2

حاالت املوظف-3

العقوبات التأديبية-4
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يتم من خالل هذه األنشطة  التطرق اىل الواجبات العملية و الواجبات اليت يتميز هبا عمال قطاع الرتبية ال سيما
األستاذ، و شرح خمتلف احلقوق، و العقوبات ايل قد يتعرض هلا األستاذ و درجاهتا، اىل جانب خمتلف احلاالت اليت

 .يكون عليها األستاذ و اليت دائما ما تربطه بقطاع العمل

املكتسبات القبلية -4

 :لكي يستطيع الطالب استيعاب هذه احملاضرة. جيب ان يكون على دراية ب

مصادر القانون -

ماهية  القاعدة القانونية -

خمتلف الفروع اليت يناقشها مقياس التشريع املدرسي -

.2006يوليو 16املؤرخ يف 06/03--  القانون األساسي للوظيفة العمومية، األمر 

يتضمن القانون األساسي اخلاص لعFمال قطاع الرتبية06/02/90مؤرخ يف 90/49مرسوم تنفيذي رقم  -

:أهداف التعلم-5

الكفاءة املستهدفة هي أوال إمكانية الطالب التمييز بني خمتلف فروع التشريع و القوانني اليت تتداخل من أجل حل
النزاعات اليت تنتج عن بعض سلوكات  األستاذ أثناء حياته املهنية،ثانيا التعرف على األحكام القانونية و الضوابط

للموظف العمومي و اسقاطها على األستاذ و معرفة اخلصوصية اليت يتمتع هبا عمال قطاع الرتبية

من اهم األهداف اليت متيز هذا الدرس أيضا هي :

يكتسب الطالب كفاءة حتليل النصوص القانونية -

كفاءة تصنيف احلقوق و الواجبات -

كفاءة التمييز بني احلاالت اليت يكون عليها األستاذ -

كفاءة استخالص املنازعات اليت قد تنشأ أمام األستاذ أثناء تأديته لوظيفته --
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التعرف على ماهية احللول القانونية الواردة -

استنتاج أمهية هذا املقياس بالنسبة للحياة املهنية من خالل طرح قضايا واقعية و معاجلتها -

املقارنة بني خمتلف القوانني اليت هلا صلة وثيقة بالتشريع املدرسي -

مالحظة : جيب على الطالب االطالع على كل الروابط املرفقة بالدرس للتمكن من استيعاب كل املعلومات
املدرجة

يكون التقومي بطريقتنيكيفية تقومي التعلم :  -6

تقومي كتايب اخر السداسي والذي حيوي كل ما مت التطرق اليه  و مناقشته اثناء احملاضرة  إضافة اىل املوارد اليت
طلب منكم  االطالع عليها و اليت متت مناقشتها. ويتضمن التقومي أسئلة التحليل والرتكيب والفهم واالستنباط.

٪ من املعدل العام65والعالمة تكون  .

التقومي املستمر و مبا أن هذا املقياس ال حيوي أعمال موجهة فيتم ادراج  قضايا قانونية هناية كل حماضرة تتعلق
باألحكام اليت مت تناوهلا و حتليلها و استنباطها من طرف الطالب  و مطالبته بوضع حلول هلا ملعرفة مدى استعابه و

٪من املعدل العام35العالمة تكون 

20من 10املعدل النهائي للنجاح  يكون اكثر او يساوي  .

7انشطة التعليم والتعلم  - 

لكي يستطيع الطالب استيعاب كل املفاهيم اليت يتم التطرق اليها اثناء احملاضرة والقدرة على القيام بكل نشاطات
.التعلم، انتظر منكم: احلضور املستمر للمحاضرة وتدوين كل املعلومات واخذ رؤوس أقالم لكل ما مت مناقشته

باإلضافة اىل املشاركة يف املناقشات وطرح كل األسئلة اليت مل تتوصلوا اىل اإلجابة عنها، وتبادل اآلراء ووجهات
النظر حول القضايا املطروحة إلثراء املكتسبات واملعلومات. و يف هناية كل حماضرة يتم التحقق من القدرة على

توظيف كل املعلومات املكتسبة يف احملاضرة حلل القضايا للمنازعات املطروحة

املقاربة البيداغوجية-8
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ترتكز  املقاربة البيداغوجية على ثالث ركائز وهي املعرفة-اخلربة املكتسبة من املعرفة-توظيف املعرفة- و تعترب هذه
الكفاءات مهمة و أساسية يف عملية التعلم و حتتاج اىل منهجية للوصول اىل حتقيقها ، كما ستدعم بتقوميات
الختبار قدرة الطالب على استيعاب املعلومات املقدمة و حتقيق األهداف املرجوة. بالنسبة –للمعرفة-يف هذه

احملاضرة سيكتسب الطالب  كفاءة القدرة على التعرف و التعلم و فهم حمور اساسي يف التشريع املدرسي و هو
.احلياة املهنية للموظف

وتكتسب هذه الكفاءة عن طريق ختزين كل املعلومات و املفاهيم اخلاصة بالدرس و تّدعم هذه الكفاءة بأسئلة
.نظرية حول مدى فهم و استيعاب املعلومات

مث ينتقل الطالب اىل الركيزة الثانية و هي اخلربة املكتسبة من املعرفة و كيفية تطبيق هذه املعارف و املفاهيم و
املعلومات من خالل حتليل النصوص القانونية و تّدعم هذه الكفاءة ببعض القضايا الواقعية املتنوعة اليت تزيد من

 .استيعاب الدرس وتثري املفاهيم املقّدمة

ومن مث ينتقل اىل كفاءة توظيف املعرفة وتتمثل يف تطبيق املفاهيم املكتسبة على ارض الواقع أي اجياد احللول
.القانونية للمنازعات الناشئة

سريورة العمل-9

مقياس التشريع املدرسي حماضرات فقط و ال حيوي على أعمال موجهة لذلك هناك حصص للتقييم املستمر حتوي
حل القضايا و حتليلها، ففي احملاضرة يتم التعرف واكتساب املعارف و املفاهيم الالزمة لتوظيفها يف حل القضايا

اليت قد يتعرض هلا األستاذ

مصادر للمساعدة : على الطالب االطالع على كل املراجع اليت وضعت حتت تصرفه و ذلك لضمان -10
.السريورة اجليدة الكتساب كل الكفاءات املستهدفة و من مث النجاح املؤّكد

- النصوص القانونية 1
.2006يوليو 16املؤرخ يف 06/03-  القانون األساسي للوظيفة العمومية، األمر 

يتضمن القانون األساسي اخلاص لعFمال قطاع الرتبية.06/02/90مؤرخ يف 90/49- مرسوم تنفيذي رقم 
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.املواقع االلكرتونية:2

www.joradp.dz/

www.education.gov.dz

-وضع الدرس يف املنصة3
-التعليم عن بعد (اإلنرتنيت)1.3

إن اهلدف من طريقة التعلم هو جدولة و تنفيذ مجيع العناصر املهيكلة للدورة وفقا إلسرتاتيجية تعليمية منظمة عرب
مجلة من املراحل ذات طبيعة إلزامية أو اختيارية و اليت جيب على املتعلمني اتباعها  "عن بعد"لغرض تعليمي

حمدد،و تساعد على اإلقرتاب من هذه العملية "سيناريو التعلم عرب اخلط "أدوات فعالة تتمثل فيما يلي:
عملية اإلشراف:.105

املرافقة البيداغوجية أو مهمة اإلشراف ضرورة و حتمية أفرزها نظام ملد يف حد ذاته، حيث أن الربامج تركز على
عنصر النشاط الشخصي للطالب الذي حيتاج إىل مهارات إلستغالل مرافق البحث العلمي ،و منها لقضاء على
سلبية الطالب لضمان ديناميكية فعالة بني الطالب و األستاذ و اإلدارة  ترتجم إىل متخرجني ذي جودة عالية،

فاإلشراف "بصفة عامة فن من فنون التسيري"و هو مبين على العالقة التكوينية بني األستاذ املشرف والطالب املتعلم
املبتدئ يف اجلامعة لتقدمي جمموعة من املعلومات العملية )توعية، إرشادات، توجيهات(. 

بعد االطالع على آراء مجلة من املتخصصني إتضح أن هذه املرافقة تعين املتابعة و التأطري و يصطلح عليها يف
 / Tuteurاللغةاألجنبية 
Tutoratوهذا من اجل مساعدة و مرافقة الطالب يف تنظيم عمله و وضع خطة بيداغوجية من أجل توجيهه يف

مساره الدراسي و كذ ااملشاركة يف حل العراقيل اليت تواجهه و ال يتحقق ذلك إال وفق خطة بيداغوجية مدروسة
من قبل فريق بيداغوجي مع توفري اإلمكانيات املادية لذلك.  

املرافقة البيداغوجية يف نظام "ملد"هو ثقافة بيداغوجية جديدة يف التعليم العايل ،هتدف إىل تسهيل إندماج
الطلبة يف الوسط اجلامعي وكذلك إتاحة املعلومات املتعلقة بسوق الشغل ، و بذلك فإن اإلشراف مبفهومه احلديث
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يسعى إىل تنمية املعلم و تفجري طاقاته و تطوير قدراته وصوال إىل حتسني تعلم الطالب، و بذلك فإن اهلدف
الرئيسي

منه هو التأطري املنظم للمتعلمني ومرافقتهم أثناء الدورة التدريبية ،سواء كان فرديا و مجاعيا.
و يف ظل التطور التكنولوجي يف اجملال التعليمي ، بات هذا اإلشراف ضروريا ميارس أيضا عن بعد ، وبذلك
هو"فإن مفهومهF تغري حسب االستعمال التكنولوجي ،حيث عرفته "صاحلة بنت حممد بن جعفر بن سفر"بأنه

ذلك النوع أو النظام أو األسلوب اإلشرايف الذي يقدم مواد تدريبية و توجيهية و إرشادية و بيانات و تعاميم إىل
املعلم

دون إشراف مباشر أو التقاء املتعلم و املشرف وجها لوجه،و كذلك دون اإللتزام بزمان و مكان معني ،و يعترب
مكمل لإلشراف الرتبوي احلايل التقليدي، ويتم هذا اإلشراف حتت أنظار املشرفني و إدارة اإلشراف الرتبوي

إلعداد املواد التوجيهية واألساليباإلشرافيةاملوجهةباالعتمادعلىوسائطتكنولوجيةكاحلاسباآلليواالنرتنيتواهلاتف
والفيديو التفاعلي...اخل،

و اليت ميكن أن تساعد يف اإليصال و االتصال الفعال بني املشرف الرتبوي و املعلم كما سخر املشرع ملهمة
،حيث تضع53-54من املرسوم التنفيذي 9اإلشراف وسائل مادية و قانونية أخرى نستشفها من نص املادة 

مؤسسات التعليم العايل حتت تصرف املشرف وسائل ضمان مهمته، و تتمثل على اخلصوص يف :
-فضاءا مالئما لالتصال بالطالب، و قد خصصت جل اجلامعات فضاءات األنرتنيت باإلضافة لقاعات

الدعم اخلاصة بالعامل اآليل جلميع الطلبة.
-النصوص التنظيمية اليت تنظم السري البيداغوجي و اإلداري للمؤسسة.

-املعلومات املتعلقة بأشكال التكوين املقرتحة من مؤسسات التكوين العايل األخرى.
-كل معلومة مفيدة حول احمليط االجتماعي و االقتصادي لتوجيه الطالب يف اختياراته يف مساره التكويين

و يف اختياراته املهنية.
-أما اإلمكانيات البشرية فتمثلت يف إسناد مهمة اإلشراف للمشرف أو املرافق البيداغوجي حسب املادة

،حيث يضمن األستاذ الباحث املمارس يف املؤسسة مهمة90-90من املرسوم التنفيذي 1فقرة 4
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بأنه ميكن دعوة األساتذة109-90مناملرسومالتنفيذي 14اإلشراف، كما حددت ذلك أيضا املادة 
الباحثني يف إطار التكوين العايل ملمارسة اإلشراف الذيي تطلب متابعة دائمة و هبذه الصفة يتوىل املشرف أو املرافق

البيداغوجي بصفة مفصلة املهام التالية:
-مساعدة الطالب يف عمله الشخصي )تنظيم و تسيري جدول توقيت هو التعرف على وسائل العمل اخلاصة

باجلامعة(.
-مساعدة الطالب يف أداء عمله التوثيقي )التحكم يف اآلالت الببليوغرافية و استعمال املكتبة(.

-مساعدة الطالب على اكتساب تقنيات التقييم و التكوين الذاتيني.
وأهم جانب يراعيه املشرف هو احلالة النفسية للطالب، إذ هو ملزم بتحفيز الطالب على متابعة مساره

عطاءه صورة إجيابية عن قدراته  و اليت جيب تقويتها و تنميتها هبدف مساعدته على االندماج يف الوسط اجلامعي،
وخلق روح العمل اجلماعي لديه، هاته الغاية و الوصول هلا تتوقف على قدرة املشرف يف خلق جسر تواصل بينه

وبني الطلبة.
وهذا ما ملسناه كتجربة يف هذه الدورة التدريبية اليت تشرف عليها جامعة قسنطينة ،حيث استفدنا كثريا سواء يف
اكتساب معلومات و كفاءات اعداد الدروس و طرق التدريس و معلومات مهمة عن البيداغوجيا،كما متكنت

، موودل، مووك (اليتVUEمن التحكم يف بعض األدوات اليت كانت جمهولة بالنسبة يل مثل )برنامج أوبال و
أراها أدوات جد مفيدة يف التعليم خاصة يف ظل التعليم اجلديد و ما صادف من وباء كورنا .

أما فيما خيص جتربيت مع األساتذة املشرفني فحقا أراهم على قدر من املسؤولية، و أنه مل أجد أي صعوبة يف
االتصال هبم و تلقي يد املساعدة عند االقتضاء ،و األخذ بنصائحهم، كما أنه بالنسبة للرد و التعليق على جممل
األعمال فكانت تصلين يف أوقات وجيزة من هناية عملي، و قد أفادون اأيضا خببارهتم و جتارهبمم ما سهل علينا

إمتام هذه الدورة على الصورة اليت بني أيديكم.
:بالنسبة للدرس اخلاصب التكوين.106

متت طبق مجيع املراحل اليت سبق  ذكرها خالل الدورة التكوينية ،حيث قمنا يف إطار املتابعة البيداغوجية للدرس
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اخلاص بنا حول "واجبات األستاذ يف اطار التشريع املدرسي"على مستوى املنصة موودل،بالتواصل مع الطلبة "عن
بعد"لشرح الدرس و وضع بطاقة تواصل حتت تصرفهم ،من خالل االستعانة بالطرق احلديثة للتواصل عرب املنصة

و كذلك من خالل الربيد اإللكرتوين اخلاص باملنصة مباشرة أو الربيدForumمن خالل إحداث منتدى 
الشخصي استثناء كما مت توجيه الطلبة إىل متابعة الدرس كأول خطوة من خالل خارطة طريق مت إعالمهم هبا عرب

املنصة و يف
واجهة الدرس الصفحة الرئيسية  حمتوى و فرتة متابعة الدروس .

تنظيم جمموعات:.107
من خالل النشاط الثالث من الورشة الثانية مت  توزيع األساتذة املتكونني على أفواج إلعداد شبكة تقييم الدرس

Excelيف إطار العمل اجلماعي ؛ ولتمكيننا من التعرف على األفواج اخلاصة بنا مت إدراج ملفات 
العمل التعاوين:.108

من أجل إمتام هذا النشاط مت تعيني مسؤول عن الفوج لكل جمموعة، بعد اإلعتماد على وسيلة الدردشة و التواصل
WIKIمع مجيع أعضاء الفوج ،عن طريق الربيدااللكرتوين للمنصة و كذا قاعة للدردشة خاصة بكل فوج ،مت

وبعد نقاش بني األعضاء والتفاعل عن طريق وسائل التواصل14حتديد موعد ألول لقاء لنا أعضاء الفوج رقم 
املتاحة يف البوابة مت إقرتاح النقاط الرئيسية إلعداد شبكة تقييم الدرس، وأبدى كل عضو رأيه ليتم يف األخري التفاهم

على خطة موحدة للشبكة ومت إيداعها يف البوابة ضمن اآلجال احملددة مسبقا.

الدردشة(متWikiو كمرحلة أخرية بعد التعاون اجلماعي من اإلقرتاح و الطرح عرب الفضاءات املتاحة )ويكي  
قام بإيداعها مسؤول الفوج عرب املنصة الفوج وذلكGrille D’évaluationاالتفاق على منوذج ملصفوفة التقييم 

للتصويت عليها من طرف أعضاء الفوج ،مع ذكر مجيع املالحظات فيما خيص األعضاء غري املشاركني.
ويف إطار العمل التعاوين ،و بعد إيداع شبكة التقييم، طلب منا مرة أخرى تقييم شبكة تقييم درس لفوج آخر.
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:الدرس اخلاص بالتكوين
يف إطار املتابعة البيداغوجية للدرس اخلاص بنا "واجبات االستاذ يف اطار التشريع املدرسي"على مستوى املنصة

موودل ،مت العمل  وفق املراحل والتوجيهات اخلاصة بكيفية إدراج املشاركني و كيفية إنشاء أفواج و توزيع
املشاركني عربها و تغيري األدوار حىت نتمكن يف إطار األنشطة التعليمية اخلاصة بالدرس إمكانية إدارج ورشات

عمل.

"واجبات االستاذ يف اطار التشريع املدرسي-تنظيم الدرس اخلاص بالتكوين: "2.3
وتتضمن مايلي:MOODLتتضمن هذه الورشة تقدي منظر حيول التسجيل على منصة 

يف هذه الورشة مت اإللتحاق بالبوابة التابعة للمدرسة العليا لألساتذة بوهران من أجل إعداد الدرس بتقنية.109
MOODL

و معرفة كيفية تصميم دورة للتعلم عن بعد و التعرف على تقنياتMOODLيتضمن الدخول ملنصة .110
التصميم و وضع الدرس يف الربنامج.

111.

بعد التعرف على برنامج املوودل البد من إتباع مجلة من اخلطوات حىت نتمكن من إعداد درس على املنصة وذلك
:من خالل املراحل التالية

مت3تسجيل الدرس على املنصة وإدخال مجيع املعلومات اخلاصة به حسب ما مت حتديده يف الدليل اخلاص بالورشة 
.إدراج املعلومات اخلاصة بالدرس، حتديد األهداف، تقييم الدرس، ووضع مجيع البيانات الدالة عليه

Page d’accueil
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أما على مستوى القسم األول من الدرس فتم حتديد بطاقة التواصل حسب النموذج احملدد يف الورشة مع إنشاء
منتدى لإلستفسار

31



أما على
مستوى
القسم

الثاين فتم
حتديد

أهداف
التعلم

مث إدراج املكتسبات القبلية وكذا إختبارات هلذه املكتسبات على النحو التايل:
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على مستوى القسم اخلامس:F مت إدارج حمتوى الفصل األول من الدرس، تضمن:
*ذكر األهداف اخلاصة للفصل.

* إدارج منتدى خاص للطلبة للدردشة.
"PDF*حمتوى الدرس بصيغة ورقية للتحميل و اإلطالع  "

*حمتوى الدرس بصيغة ويب، سكورم.
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*مراجع مساعدة للتحميل.
"SCORM*نشاط تعلم بصيغة سكورم"

*ورشةعمل.
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*فضاء ويكي إلثراء الدرس و مناقشة األعمال املطلوبة خالل الورشة وإبداء مالحظاهتم.

أما بالنسبة للفصل الثاين فتم إتباع نفس املراحل املذكورة أعاله.
مث وضعنا اختبار للخروج
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*استطالع إلبداء الرأي حول الدرس:

مت إضافة الزمالء املشاركني يف الدرس وتوزيعه إىل أفواج من أجل االطالع عليه و حل3أما يف إطار الورشة رقم 
بعض التمارين املقرتحة وفقا للدليل.

EDXعلى منصةMOOC-تصميم4

:-التسجيل1.4
إنشاء حساب على منصة الرواق:.112

يوجد طريقتني للتسجيل يف مووك سواء طريقة جمانية أو عن طريق دفع رسوم مقابل التسجيل.
الطريقة األوىل التسجيل بطريقة دفع الرسوم، ويتم من خالله استالم شهادة يف آخر التدريب..113

الطريقة الثانية التسجيل اجملاين ،يف آخر التدريب يقوم املتعلم باجتياز اختبار هنائي و يف األخري مأل إستبيان2
وهو ضروريF ،كما أنه ال يتم استالم شهادات معرتف هبا دوليا أو حمليا.

يف إطار إجناز النشاط األول من الورشة اخلامسة طلب منا التسجيل يف إحدى املنصات املقرتحة:
فقمن ابإنشاء حساب يف منصة "رواق"تسجيل جماين ملتابعة الدروس 
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EDXالقيام بالتسجيل يف برنامج .114

وSTUDIOو التعرف على الفرق بني كل من  EDXبعد ذلك قمنا بإنشاء حساب يف منصة  
LMS:كما هو موضح يف الصورة
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:يتضمن هذا النشاط العناصر التاليةMOOC -تصميم2.4
خالل الورشة الرابعة مت إعداد خطة تصميم الدرس وتقسيمه إىل ثالث أقسام كما هو مبني:

خطة التصميم

عنوان الدورة: واجبات املوظف يف اطار التشريع املدرسي 
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اجلمهور املستهدف: السنة الثالثة لغة عربية
متابعة ذاتية: حماضرة 
الكفاءات املستهدفة:

 على أهم املفFاهيم واملصFFطلحات املسFتعملةF يف القFFانون التعرف اليت تسFFتهدف من هFFذا الFFدرس ، أن يكFون الطFالب قFادرا علىاملهارة
حتديyyد و ادراكأن  يتمكن من ، ووأن يبFFين معرفFFة علميFFة وموضFFوعية حFFول النصFFوص القانونيFFة و تطبيقهFFا على األسFFتاذ بصFFفة خاصة

 عن اليت يقوم هبا املوظف العموميF بشكل عام .و متييزهاالواجبات اليت تقع عى عاتق األستاذ أثناء القيام مبمارسة وظيفته 
"Edx "2عدد الفصول اليت جيب وضعها على 

القسyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyم/
الوحدة

عنyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyوان
الوحدة

املهام الرتبوية للمتعلمالتقييمأهداف التعلم

القسم
األول

واجبyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyات
املوظyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyف

yالعامة

 على التعريف مبوضوعلقدرة*ا
التشريع املدرسي مع الرتكيز

على التداخل بني القوانني
األخرى و التشريع املدرسي.

بني خمتلفكفاءة التمييز* 
الواجبات العامة يف إطار القانون

األساسي للوظيفةF العمومية.
بني خمتلFFFFف كفyyyاءة التصyyyنيف* 

القواعد القانونية .
كFFFFل الواجبFFFFات حتديyyyد وإدراك*

الواقعFFFFFFFFFFFFة على عFFFFFFFFFFFFاتق املوظFFFFFFFFFFFFف
العموميF بشكل عام.

املكتسبات القبلية من* يكون من اختبار
اجل معرفة مدى إدراك الطالب ألساسيات

املوضوع.
*تصميم خريطة ذهنية لتقريب املعارف.
* القيام باختبار تطبيقي )واجب األعمال
التطبيقية( حول أهم القواعد القانونية اليت

ترتكز عليها هذه الواجبات.
* تقدمي نشاط التعلم.

* حتميل املراجع املساعدة واليت
تتضمن مؤلفات ترتبط باملوضوع.
* اإلطالع على الرابط املدرج يف

الدرس من أجل مشاهدة فيديو
يتعلق باملوضوع.

*حتميل الدرس كامال مبحتوياته
وعناصره.

* إعتماد وسائل التواصل املدرجة
يف املوضوع كالدردشة والويكي

من أجل تقدمي مالحظات أو تبادل
األفكار فيما بينكم.
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واجباتالقسم الثاين
األستاذ

كموظف يف
قطاع الرتبية

من خالل هذه الوحدة بإمكان*
على أهميتعرفالطالب أن

الواجبات اليت تقع على عاتق
.األستاذ خالل تأديته ملهنته

بني خمتلفالتمييز على القدرة*
هذه الواجبات)العامة كموظف
عمومي و تلك اليت متيز األستاذ
كموظف يف قطاع الرتبية( من

.حيث القوة و اخلصوصية
 بني الواجباتالتمييزعلىالقدرة*

العامة و اسقاطها على األستاذ.
 خمتلفادراك*القدرة على 

السلوكات اليت من شأهنا وضع
األستاذ حنت املساءلة القانونية.

  مناقشة بعض القضايا و كفاءة
النزاعات الواقعية  ووضع حلول
.قانونية هلا

متارين قبلية يكون تقييم* من خالل إجراء 
آيل.

).تقييم مشاركة الطلبة(تقدمي نشاط التعلم*
،)حماضراتتقدمي مراجع مساعدة للتحميل*

).كتب متخصصة
يتم إيداعه بطريقةواجب أعمال تطبيقية *

يدوية. 
*خلق فضاء للتواصل الدردشة.

Quise تقييمية ))* إجراء متارين
عرب املنتديات*تقدمي مالحظاهتم وآرائهم 

والورشات.
*حتميل الدرس بالشكل الذي يساعد

الطالب إما )ويب، ورقي(.
*إعداد متارين )التنقيط آيل( وتعليقات

feedbackتقييمية))
*القيام بإختبار هنائي)اخلروج(.

*اإلطالع على املراجFFFFFFFFFFFFFFFع املودعFFFFFFFFFFFFFFFة
واليت ترتبط أساسا باملوضوع.

*التواصFFل بني الطلبFFة وحماولFFة العمFFل
بطريقة مجاعية من خالل الفضاءات

املتاحة.
*إدراج فيFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFديوهات من أجFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFل
املشاهدة من اجل تقريب األفكار.

*القيFFام باألعمFFال والتمFFارين اخلاصFFة
بالقسFFFFFFFمF من أجFFFFFFFل تقFFFFFFFييم الطFFFFFFFالب
حول مدى إكتسابه هلذه الوحدة.
*تكثيف العمل اجلماعي من خالل

الفضاءات املتاحة.
* إجناز متارين اخلروج الFFFFFFFFFFFيت تعتFFFFFFFFFFFرب
شFFFFFFFFFاملة لألقسFFFFFFFFFام من أجFFFFFFFFFل تقFFFFFFFFFييم
مكتسFFFFFFFFبات الطFFFFFFFالب حFFFFFFFFول مFFFFFFFدى

إستيعابه للمحاور املقدمة.
* املشاركة يف تقدمي آرائهم حول
التقنية املستعملةF يف إعداد الدرس

كامال عن طريق اإلستطالع
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خطةالتصميم

وضع الدرس على -3.4
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الصفحة الرئيسية:
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األنشطة اليت مت إدراجها

مت العمل بنفس السياق والرتتيب ألنشطة التعليم و التمارين يف كل قسم ثالث أقسام إىل غاية امتحان اخلروج.
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تلك مناذج عن التمارين املدرجة:
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اخريا مت اكمال الدرس.
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إضافة ملفات ومراجع مساعدة:

إدراج العضوية إىل الدرس:
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1/
لوحة املعلومات اخلاصة باألستاذ.

/ نضغط على زر العضوية فيظهر اجلدول التايل:2

/ نقوم بإدخال الربيد اإللكرتوين للمتعلم مع حتديد دوره عند التسجيل .3
/ حتديد وإدخال سبب التسجيل مت نضغط على زر التسجيل.4
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115.
116.
Sondage-Enquête))إعدادات متقدمة: .117
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حفظ امللف (الدرس) و إسترياد:.118
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أخيرا ظهر الدرس بهذا الشكل
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-أمهية الفيديو التعليمية:4.4

تعترب مقاطع الفيديو التعليمية من بني األساسيات اليت يعتمد عليها نظام املووك وهذا من أجل إيصال أو نقل
املعارف واملعلومات وتداوهلا بني املتعلمني بطريقة بيداغوجية منظمة ومهيكلة، وحىت يكون هلذا الفيدية القيمة

املعرفية البد أن يصمم وفق األطر املعتمد عليها يف تصميم وهيكلة الدرس.

إعدادفيديو تسويقي".119

يعترب الفيديو وسيلة مهمة يف تشجيع املتدربني على متابعة الدروس املقدمة هبذا الشكل خاصة وإذا كانت هذه
ومن أجل اإلعداد اجليد هلذا الفيديو البد من إتباع املراحل التالية: Moocاألخرية متعلقة بدرس 

حتديد الفئة املستهدفة..120

حتديد أهم العناصر احملفزة للفئة املستهدفة من أجل جعلها أكثر إرتباطا بالدرس..121
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الرتكيز على أمهية الدرس من خالل وضع العناصر األساسية..122

بعد التطرق إىل هذه العناصر نتمكن من تصميم الفيديو بطريقة جيدة حيرتم فيها النقاط احملددة والوقت املخصص
إلعداده وحىت تكون القابلية أكثر للمشاهدة حبذا أن تدرج صور ورسومات أو خمططات حتفز أكثر على جلب

أنظار املتعلم.
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:إعدادفيديو حمتوى الدرس

بناءعلى تصميم خمطط الدرس الذي مت إجنازه ، يقوم األستاذ أو املدرب باختيار قسم من األقسام املدرجة يف
الدرس من أجلها تقدميها أو عرضها يف فيديو مسعي بصري يركز من خالله على أهم النقاط بكيفية حتليلية

ومتسلسة حىت 

يسهل على مستمعها الرتكيز وفهم هذه اجلزئية من الدرس ويف األخري ميكن حتميل هذه احملاضرة من خالل الرابط
اخلاص هبا .
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بعد إعداد الفيديو اخلاص بالتقدمي واآلخر حول قسم من األقسم اخلاص بالدرس متت إضافة كل هذه املقاطع إىل
،وفق اللتعليمات و الطريقة إلدراج الفيديو.edunextالدرس يف منصة  

مت إضافته إىل الصفحة الرئيسية من خالل خانة االعدادات مث فيديو مقدمة املساقAbout vidéoبالنسبةل 
بإدخال الرمز التعريفي للفيديو.

F.أما بالنسبة للفيديو اخلاص باحملتوى فتم إددراجه هو اآلخر يف الدرس اخلاص هبذه الدورة يف وحدة منفردة
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. تقييم الدرس:5

حتت عنوان "واجبات األستاذ كموظف يف قطاعMoodlمن أجل تقييم الدورة "الدرس"املوجود على منصة 
(كمرحلة أولية وهذا بعد أخذ رأيهم وموافقتهم مت متلءLes trois Tuteursالرتبية"إقرتحنا ثالثة ممتحنني  )

اإلستمارة املوجودة عرب منصة قسنطينة، مث بعد ذلك قمنا بإعداد شبكة تقييم خاصة مت إرساهلا عرب الربيد
اإللكرتوين اخلاص هبم من أجل الدخول إىل منصة املوودل وملئها إنطالقا مما هو موجود يف الدرس.

و مت تقييم الدرس من طرف األساتذة و الطالب.
الدكتورة  املاحي فاطمة الزهراء ’ أستاذة حماضرة قسم ب باملدرسة العليا لالقتصاد وهران.
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و تقييم آخر من طرف الدكتورة بومخيس وناسة أستاذة حماضرة قسم ب باملدرسة العليا لالقتصاد بوهران
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و تقييم الطالبة بلعياشي شيماء سنة ثالثة لغة عربية باملدرسة العليا لألساتذة بوهران.
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-اآلفاق/وجهةy نظر
وجهة نظر.123

ال ميكننا أن ننكر أمهية هذه الدورة و مايضيفه هذا التدريب من إضافات جدرية من خالل متكننا و التحكم يف
تقنيات التكنولوجيا احلديثة و تطوير مهاراتنا و حتسني مداركنا الرتبوية و إدماجها يف خمتلف آليات الرتبية اجلامعية
يف التعليم عن بعد ،كما أن هذا التدريب مسح لنا بإتقان منهجيات جديدة يف التعليم تلبية ملطالب اجملتمع يف عصر

أصبح يعرف بالعصر الرقمي.
و قد مت تطوير هذه املهارات من خالل مجلة األنشطة اليت ساعدتنا على:

إنتاج حماضرات تتالءم و التطورات املستجدة..124
مثال.opaleإستخدام برامج جديدة يف اإلعداد و الطرح كربنامج .125
Treeloتعلم طريقة مستحدثة يف تنظيم الدروس و احملاضرات بتقنيات مغايرة .126
إتباع األساليب البيداغوجية احلديثة..127
Modelالتمييز بني خمتلف أشكال التقييم من خالل تقنية .128

التحليل و التنظيم:
من خالل املعرفة املكتسبة يف إطار هذا التدريب استطعنا التعرف على أمهية الدرس من حيث اإلعداد و اهليكلة و

إختيار الربامج اليت من خالهلا يستطيع الطالب احلصول على املعرفة األساسية و كذا حتقيق األهداف اليت نسعى
إليها و يتجسد ذلك يف بلورة مشروع الدورة التعليمية من جمرد فكرة إىل دورة ذات تصميم خمتلف عما كان

عليه.
تصميم الدورة:

إن هيكلة الدرس وفق معادلة نظام الدخول و نظام التعلم و نظام اخلروج أي تقسيم الدرس إىل أقسام و وحدات
و أنشطة تعليمية ذات الصلة تتوافق و األهداف اخلاصة املسطرة ،حيث يتضمن هذا التصميم جمموعة من النقاط

األساسية و اليت جيب مراعاهتا:
احداث إسرتاتيجيات جديدة للتعلم..129
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إستخدام األدوات و الوسائل..130
إختيار طرق للتقييم..131
األخذ بعني اإلعتبار أسلوب املرافقة و اإلشراف..132
إحداث أدوات خاصة باالتصال و التعاون..133
134.F)... ،اإلعتماد على وسائل مساعدة و متنوعة  )كالنصوص،الصور،الفيديوهات،رسومات بيانية
إدراج أدوات متابعة خاصة باملتعلمني و كذا اإلداريني عرب املنصة..135

وضع الدرس على منصات تعليمية:
عند اإلنتهاء من إعداد منهجية للتعليم وفقا للمسار املتبع و حتديد املكونات املختلفة و حتريرها ،يتم إدراج الدورة

التعليمية وفق برامج خمتلفة عرب املنصات املتاحة كاملوودل،مووك...
:النشر

حىت نضمن جاهزية العمل وفق األطر احملددة أعاله البد من إعالنه سواء للفئة املستهدفة أو لإلداريني أو التقنيني أو
حىت عرضها للجمهور بصفة عامة عند اإلنتهاء من إعدادها و هذا و فق خطة جد مرتبة و إجراءات منظمة. 

:التقييم
تعترب مرحلة هامة يف الدورة التعليمية ألنه من خالله نتمكن من معرفة مدى استيعاب املتعلم "الطالب"للدورة مع

إمكانية إجراء بعض التعديالت الضرورية يف حالة عدم حتقق األهداف املرجوة من الدورة ككل ،أو إمكانية إعادة
هيكلة الدورة عن طريق إعداد إسرتتيجية تتوافق و مكتسبات متلقيها.

آلفyyyyyyاقا.136
يقال أن التجربة خري دليل و هذا هو حال التدريب املربمج يف هذه السنة و الذي أعطى دفعا كبريا يف تطوير و

مساعدة األستاذ يف الوصول إىل معرفة تكيفيه للدروس و تصميمها و التعرف على خمتلف الطرق و الوسائل
اخلاصة بالتعليم عن بعد و التقييم و كذا التحكم يف استعمال خمتلف التقنيات و الربامج احلديثة إلعداد الدروس

،موودل و مووك(مما يساعد  كثريا يف اجناز خمتلف الدروس اخلاصة بالتدريس املقررة.VueF)كأوبال،
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كما جتدر اإلشارة إىل أنه حان الوقت لتعميم هذه التقنيات احلديثة على مجيع اجلامعات و املستويات ألنه واقع
يفرض نفسه علينا حىت نواكب ركب الدول يف هذا اجملال و لو رجعن اإىل ما مررنا به يف املرحلة الوبائية و الشلل

الكبري الذي مس مجيع القطاعات مبا فيها اجلامعة ألدركنا أمهية هذه التكنولوجيات يف تقليص العبء على اإلدارة و
األستاذ و الطالب.
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  .
-امللحق

PLAN DE COUR

واجبات األستاذ في اطار التشريع المدرسي

20/08/2020
جدول احملتويات
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03/ معلومات حول الدورة..........................................................................1

2 F........................................................................04/ نظرة عامة حول الدرس

05 /حمتوى الدرس................................................................................. 3

07/ املكتسبات السابقة............................................................................ 4

5 F....................................................................07/وضعية الدرس يف إطار املقرر

6 F.................................................................................07/ أهداف التعلم

09/ طرق تقييم التعلم.............................................................................. 7

8 F...........................................................................12/ أنشطة التعليم و التعلم

9 F.............................................................................13/ املقاربة البيداغوجية

10 F...............................................................................13/ طرق التشغيل

11 F....................................................................14 / املوارد أو املصادر املساعدة

بن دومية سعدية
معلوماتy عامة عن احملاضرة-

 .املدرسة العليا لألساتذة - وهران
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:   اللغة العربيةقسم 

السنة الثالثةالفئة املستهدفة :

: التشريع املدرسياملقياس

احلياة املهنية للموظفعنوان احملاضرة:

: حماضرة / سداسينوع الدرس

1:  املعامل

اسبوع5املدة الزمنية  

سا11.30سا-10.00: التوقيت

تاذة : بن دوميةy سعديةساأل

bl_saad@yahoo.fr

 :تقدمي احملاضرة-2

هذه احملاضرة تدخل ضمن سلسلة احملاضرات ملقياس التشريع املدرسي . حيث يتم التعرف اىل أهم جانب من

اجلوانب اليت يتطرق اليها التشريع املدرسي ، و هو احلياة املهنية للموظف. و تتيح  دراسة  هذا املقياس إمكانية

التمييز بني خمتلف القانني اليت تتداخل يف ضبط حياة األستاذ املهنية، اىل جانب املؤسات الفاعلة يف هذا السياق ،

ويف هذه احملاضرة يتم ضبط  اجملهر على احلياة املهنية  للموظف ، يعترب من الفروع التطبيقية للتشريع املدرسي ،

ألنه ال يهتم بالدراسة فقط و لكن التحليل و االسقاط على ظروف األستاذ ألنه يعترب يف آخر املطاف موظف

.عمومي
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حمتوى احملاضرة -3

حتتوي احملاضرة على أربع  نشاطات للتعلم. و كل نشاط يأيت ضمن تسلسل بيداغوجي يسمح باستيعاب املفاهيم

اليت تطرق اليها الدرس. دعمت كل نشاطات التعلم  بتمارين تسمح  بالقدرة على استيعاب اكثر للمفاهيم . و

اليكم خمطط احملاضرة
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yمقدمة

واجبات املوظف-1

حقوق املوظف-2

حاالت املوظف-3

العقوبات التأديبية-4

يتم من خالل هذه األنشطة  التطرق اىل الواجبات العملية و الواجبات اليت يتميز هبا عمال قطاع الرتبية ال سيما

األستاذ، و شرح خمتلف احلقوق، و العقوبات ايل قد يتعرض هلا األستاذ و درجاهتا، اىل جانب خمتلف احلاالت اليت

 .يكون عليها األستاذ و اليت دائما ما تربطه بقطاع العمل

املكتسبات القبلية -4

 :لكي يستطيع الطالب استيعاب هذه احملاضرة. جيب ان يكون على دراية ب

مصادر القانون -

ماهية  القاعدة القانونية -

خمتلف الفروع اليت يناقشها مقياس التشريع املدرسي -

.2006يوليو 16املؤرخ يف 06/03القانون األساسي للوظيفة العمومية، األمر -  -

يتضمن القانون األساسي اخلاص لعFمال قطاع الرتبية06/02/90مؤرخ يف 90/49مرسوم تنفيذي رقم  -
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:أهداف التعلم -5

الكفاءة املستهدفة هي أوال إمكانية الطالب التمييز بني خمتلف فروع التشريع و القوانني اليت تتداخل من أجل حل

النزاعات اليت تنتج عن بعض سلوكات  األستاذ أثناء حياته املهنية،ثانيا التعرف على األحكام القانونية و الضوابط

للموظف العمومي و اسقاطها على األستاذ و معرفة اخلصوصية اليت يتمتع هبا عمال قطاع الرتبية

من اهم األهداف اليت متيز هذا الدرس أيضا هي :

يكتسب الطالب كفاءة حتليل النصوص القانونية -

كفاءة تصنيف احلقوق و الواجبات -

كفاءة التمييز بني احلاالت اليت يكون عليها األستاذ -

كفاءة استخالص املنازعات اليت قد تنشأ أمام األستاذ أثناء تأديته لوظيفته --

التعرف على ماهية احللول القانونية الواردة -

استنتاج أمهية هذا املقياس بالنسبة للحياة املهنية من خالل طرح قضايا واقعية و معاجلتها -

املقارنة بني خمتلف القوانني اليت هلا صلة وثيقة بالتشريع املدرسي -

: جيب على الطالب االطالع على كل الروابط املرفقة بالدرس للتمكن من استيعاب كل املعلوماتمالحظة

املدرجة

: يكون التقومي بطريقتنيكيفية تقومي التعلم -6
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تقومي كتايب اخر السداسي والذي حيوي كل ما مت التطرق اليه  و مناقشته اثناء احملاضرة  إضافة اىل املوارد اليت

طلب منكم  االطالع عليها و اليت متت مناقشتها. ويتضمن التقومي أسئلة التحليل والرتكيب والفهم واالستنباط.

٪ من املعدل العام65والعالمة تكون  .

التقومي املستمر و مبا أن هذا املقياس ال حيوي أعمال موجهة فيتم ادراج  قضايا قانونية هناية كل حماضرة تتعلق

باألحكام اليت مت تناوهلا و حتليلها و استنباطها من طرف الطالب  و مطالبته بوضع حلول هلا ملعرفة مدى استعابه و

٪من املعدل العام35العالمة تكون 

20من 10املعدل النهائي للنجاح  يكون اكثر او يساوي  .

7انشطة التعليم والتعلم  - 

لكي يستطيع الطالب استيعاب كل املفاهيم اليت يتم التطرق اليها اثناء احملاضرة والقدرة على القيام بكل نشاطات

.التعلم، انتظر منكم: احلضور املستمر للمحاضرة وتدوين كل املعلومات واخذ رؤوس أقالم لكل ما مت مناقشته

باإلضافة اىل املشاركة يف املناقشات وطرح كل األسئلة اليت مل تتوصلوا اىل اإلجابة عنها، وتبادل اآلراء ووجهات

النظر حول القضايا املطروحة إلثراء املكتسبات واملعلومات. و يف هناية كل حماضرة يتم التحقق من القدرة على

.توظيف كل املعلومات املكتسبة يف احملاضرة حلل القضايا للمنازعات املطروحة
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املقاربة البيداغوجية -8

ترتكز  املقاربة البيداغوجية على ثالث ركائز وهي املعرفة-اخلربة املكتسبة من املعرفة-توظيف املعرفة- و تعترب هذه

الكفاءات مهمة و أساسية يف عملية التعلم و حتتاج اىل منهجية للوصول اىل حتقيقها ، كما ستدعم بتقوميات

الختبار قدرة الطالب على استيعاب املعلومات املقدمة و حتقيق األهداف املرجوة. بالنسبة –للمعرفة-يف هذه

احملاضرة سيكتسب الطالب  كفاءة القدرة على التعرف و التعلم و فهم حمور اساسي يف التشريع املدرسي و هو

.احلياة املهنية للموظف

وتكتسب هذه الكفاءة عن طريق ختزين كل املعلومات و املفاهيم اخلاصة بالدرس و تّدعم هذه الكفاءة بأسئلة

.نظرية حول مدى فهم و استيعاب املعلومات

مث ينتقل الطالب اىل الركيزة الثانية و هي اخلربة املكتسبة من املعرفة و كيفية تطبيق هذه املعارف و املفاهيم و

املعلومات من خالل حتليل النصوص القانونية و تّدعم هذه الكفاءة ببعض القضايا الواقعية املتنوعة اليت تزيد من

 .استيعاب الدرس وتثري املفاهيم املقّدمة

ومن مث ينتقل اىل كفاءة توظيف املعرفة وتتمثل يف تطبيق املفاهيم املكتسبة على ارض الواقع أي اجياد احللول

.القانونية للمنازعات الناشئة

سريورة العمل -9
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مقياس التشريع املدرسي حماضرات فقط و ال حيوي على أعمال موجهة لذلك هناك حصص للتقييم املستمر حتوي

حل القضايا و حتليلها، ففي احملاضرة يتم التعرف واكتساب املعارف و املفاهيم الالزمة لتوظيفها يف حل القضايا

اليت قد يتعرض هلا األستاذ

: على الطالب االطالع على كل املراجع اليت وضعت حتت تصرفه و ذلك لضمانمصادر للمساعدة  -10

.السريورة اجليدة الكتساب كل الكفاءات املستهدفة و من مث النجاح املؤّكد

- النصوص القانونية 1

.2006يوليو 16املؤرخ يف 06/03القانون األساسي للوظيفة العمومية، األمر -  

يتضمن القانون األساسي اخلاص لعFمال قطاع الرتبية.06/02/90مؤرخ يف 90/49- مرسوم تنفيذي رقم 

املواقع االلكرتونية:.2

www.joradp.dz/

www.education.gov.dz
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