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 مـــــتقدي
على شكل مقابالت  أطر ألاكاديمياتتوظيف  ياتبمبار  ةالخاص ةالشفوي اتيتم إجراء الاختبار 
 من خالل:وذلك  التنقيط،باالستناد إلى شبكات  ن تخصصيةافردية تحت إشراف لج

  ؛المؤهالت الشخصيةعرض 

  المادة أو المواد المدرسة؛ تقييم مدى تمكن المترشح )ة( من مجال تخصص 

 تقييم الكفايات التواصلية لدى المترشح)ة(؛ 

  ة(.)تقييم االستعدادات المهنية لدى المترشح 
وتوقيت الاختبارات الشفوية بالنسبة للمترشحات واملترشحين املسموح لهم  ومكان يتم تحديد تاريخ

عتبة القبول الجتياز الاختبارات تحديد يتم و  ،باجتيازها عند إلاعالن عن نتائج الاختبارات الكتابية
املناصب  ، وفي الحالة التي يكون فيها عدد1.5شأنها مضروب في بعدد املناصب املتبارى الشفوية في حدود 

 .2في  مضروبمنصبا يتم اعتماد عدد املناصب املتبارى بشأنها  15أقل من 

اعة نصف سة( إلى مركز الاختبارات الشفوية املترشح)ة( املعني ) إلاشارة إلى ضرورة حضور تجدر و  
 قبل املوعد املحدد له.

مادة التخصص ومتطلبات  ملشتو  ،2282 دجنبر 15و 88 ما بينخالل الفترة  اتالاختبار  ههذ جرى ت
ي وفق ما هو محدد فو  شأنه،في إلاطار املمتحن بمهام واختصاصات ممارسة املهام أو الوظائف املرتبطة 

 . 2822نونبر دورة -إلاعالنات الصادرة عن ألاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين 

 تحديد عتبة القبول ويتم 

I . ةالشفوي اتتوصيف الاختبار  

 على الاستعداد املنهي ة واملترشحاملترشح توفر إلى التأكد من مدى  ةالشفوي اتهدف الاختبار ت
تخصصه، وقياس مدى توفره على الكفايات املهنية ألاساسية  نطاقفي املهام املنوطة به لالضطالع ب

لى ع قدرتهومدى  شأنهمافي حسب إلاطار والتخصص املمتحن  ...()املعرفية والتواصلية والبيداغوجية
 .مستقبالتطويرها 

II .  ةالشفوي اتإلاعداد إلجراء الاختبار  

 اتن الاختبار اتشكيل لج .1

تحدد ألاكاديميات لجن الاختبارات الشفوية، مع ألاخذ بعين الاعتبار التخصص، من بين املفتشين  .أ
ي التوجيه املادية واملالية ومفتش التربويين وألاساتذة املكونين وألاساتذة املبرزين، ومفتش ي املصالح 

قتراح وذلك بناء على ا ،التربوي.  ويمكن عند الاقتضاء تعيين أساتذة املشهود لهم بالخبرة والكفاءة
 املفتشين التربويين؛

 

ار أعضاء ويتم اختي ،بتنسيق مع املديريات إلاقليمية جهويا ةالشفوي اتن الاختبار ايتم تشكيل لج .ب
على  ،ألاطر املتوفرة على كفاءات علمية ومهنية تخول لها الاضطالع بهذه املهمةن من بين اهذه اللج

 الشفوية؛للمديرية إلاقليمية التي تجرى بها الاختبارات  تابعينأساس أال يكونوا 

يجب أال يقل عدد أعضاء اللجنة الواحدة عن ثالثة أعضاء تضم بالضرورة مفتشا تربويا ومكونا  .ج
 ه:أسفلوذلك وفق التحديدات املبينة في الجدول  التربية والتكوين، باملراكز الجهوية ملهن
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 تشكيةل اللجنة باراةامل 

مباراة توظيف أساتذة 
 -التعليم الابتدائي 
 التخصص املزدوج

  الابتدائي أحدهما متخصص في مادة اللغة مفتشين تربويين اثنين للتعليم
 الفرنسية؛

  يك أو فيالديداكت متخصص فيباملراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين أستاذ مكون 
 علوم التربية.

مباراة توظيف أساتذة 
 -التعليم الابتدائي 
تخصص اللغة 

 ألامازيغية

 مفتش تربوي للتعليم الابتدائي؛ 

  ادة اللغةباملراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين متخصص في مأستاذ مكون 
 ألامازيغية؛

 تاذ مكون باملراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين متخصص في الديداكتيك أو في أس
 علوم التربية.

مباراة توظيف أساتذة 
التعليم الثانوي بسلكيه 

 إلاعدادي والتأهيلي

  مفتش تربوي للتعليم الثانوي في مادة التخصص أو أستاذ مبرز للتعليم الثانوي في
 إلاقليم أو الجهة على مفتش مادة التخصص؛ توفر  حالة عدم

  في مادة التخصص؛مكون باملراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين أستاذ 

  أستاذ مكون باملراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين متخصص في الديداكتيك أو في
 علوم التربية.

مباراة توظيف ملحقي 
 الاقتصاد وإلادارة

  واملالية أو مفتش تربوي للتعليم الثانوي في تخصص علوم مفتش املصالح املادية
 الاقتصاد والتدبير؛

 مفتش في التوجيه التربوي؛ 
  أستاذ مكون باملراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين متخصص في التدبير إلاداري

 والتربوي واملالي.
مباراة توظيف امللحقين 

_ تخصص التربويين
تحضير املختبرات 

 املدرسية

  ؛رضادة علوم الحياة وألا ملأو  والكيمياء ملادة الفيزياء مفتش تربوي للتعليم الثانوي 

 مفتش في التوجيه التربوي؛ 

  الفيزياء والكيماء أو  فيأستاذ مكون باملراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين متخصص
 في علوم الحياة وألارض.

مباراة توظيف امللحقين 
التربويين_ التوثيق 
 والحراسة التربوية

 مفتش تربوي للتعليم الثانوي؛ 

 بوي؛
التدبير إلاداري  أستاذ مكون باملراكز

 .والتربوي 

مباراة توظيف امللحقين 
 الاجتماعيين

 مفتش تربوي للتعليم الثانوي تخصص الفلسفة؛ 

 مفتش في التوجيه التربوي؛ 

  أستاذ مكون باملراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين متخصص في علم الاجتماع أو في
 علم النفس التربوي أو في علوم التربية.

مفتش في التوجيه التر 
  الجهوية ملهن التربية والتكوين متخصص في
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 لجن الاختبارات الشفوية  توزيع .2

وذلك ، Sage Proن الاختبارات الشفوية باستعمال منظومة تدبير املباريات الج وتوزيع تشكيلم يت
 .إدارة إلاعالممنظومة بتنسيق مع مديرية 

 
 

 لجن الاختبارات الشفوية  ألعضاءة تأطيري لقاءاتتنظيم  .3

جن لفائدة أعضاء ل أطيريةت لقاءات تنظم ألاكاديميات الجهوية بتنسيق مع املديريات إلاقليمية
بكة و  املذكورةدليل الاختبارات الاختبارات الشفوية تخصص لتقديم 

 

  السياق العام املعتمد في تدبير الاختبارات الشفوية .4

يتم إجراء الاختبارات الشفوية على شكل مقابلة مع لجنة املباراة املحدثة لهذا الغرض، وذلك وفق 
 كما يلي:  ما ورد في إلاعالنات الصادرة عن ألاكاديميات

  بالنسبة ألطر هيئة التدريس 

 املعامل مدة املناقشة مدة العرض مدة التحضير الاختبار

إعداد وتقديم 
دراسة وضعية 

 ومناقشة
 18 دقيقة 38 دقيقة 28 (2ساعتان )

  بالنسبة ألطر الدعم إلاداري والتربوي والاجتماعي 

 املعامل مدة املناقشة مدة التحضير الاختبار

واختصاصات إلاطار مقابلة حول مهام 
 املمتحن في شأنه

 3 دقيقة 38 دقيقة 15

 
 

 .اتإلاجراءات التنظيمية قبل انطالق الاختبار  .5

 تاإجراء الاختباااار  في لاااه تعيين الطااااقم إلاداري املسااااااااااااااااعاااد ةالشااااااااااااافويااا اتيتولى رئيس مركز الاختباااار  .أ

 .عضو داخل هذا الطاقممع تحديد مهام كل  املذكورة

  .نهان التي تم تعييالجال، يحضره أعضاء تنسيقيا   اجتماعا  الاختبارات الشفوية ركز ميعقد رئيس  .ب

من لجن الاختبارات الشااااااااافوية مجهزة بما يلزم من معدات  جراء  تخصاااااااااص قاعة اختبار لكل لجنة .ج

 (؛الاختبارات )طاوالت وكراس ي ألعضاء اللجنة، طاولة وكرس ي للمترشح)ة(، سبورة، أقالم......

  لالنتظار خاصة باملترشحين الجتياز الاختبارات الشفوية؛تخصص قاعة  .د

التنقيط خالل إجراء الاختبارات  ش
الشفوية، وذلك يومي 80 و87 دجنبر 2822. 
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خرى أشبكة و  عبارة عن مسودة فرديةشبكة تنقيط الاختبارات الشفوية  لجنيتم تسليم أعضاء  .ذ
 ( حسب كل مباراة3وامللحق  2وامللحق  1امللحق )النهائي هي التي يتم اعتمادها في التنقيط  جماعية

  وفق ما يلي: ،وتخصص

  ذة بجميع توظيف ألاسات خاصة بلجنة الاختبارات الشفوية ملباريات لتنقيط املترشحينشبكة
 (؛1امللحق ألاسالك والتخصصات باستثناء تخصص اللغات )

 ذة في توظيف ألاسات الشفوية ملبارياتخاصة بلجنة الاختبارات  شبكة لتنقيط املترشحين
 (، وذلك كالتالي:2امللحق تخصص اللغات )

  :بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه 

 تخصص اللغة العربية؛ -

 تخصص اللغة الفرنسية؛ -

 تخصص اللغة إلانجليزية. -

 :بالنسبة لسلك التعليم الابتدائي تخصص اللغة ألامازيغية 

 ين التربويين توظيف امللحق الشفوية ملباريات الاختبارات بلجنة خاصة شبكة لتنقيط املترشحين
 (.3امللحقوامللحقين الاجتماعيين وملحقي الاقتصاد وإلادارة )

رات الاختباإجراء بمركز تنسيقي  اجتماععلى أعضاء لجن الاختبارات الشفوية عقد  يتعين وجوبا    .ر

 :ملا يليخصص يو  ،2282دجنبر  7يوم ألاربعاء الشفوية، وذلك 

  ؛ناقشتهماالاختبارات الشفوية وشبكة التنقيط ومدليل الاطالع على 

 ط استعمال سالليم التنقيلكيفية و  التقويماللجنة لهم فهم موحد ملعايير  أعضاءبأن  التأكد

 املرتبطة بكل معيار، وذلك من خالل:

  افتراضية  محاكاة ملقابلة شفويةإجراء(Mise en situation؛) 

  يمنح أعضاء اللجنة بشكل فردي تنقيط لكل معيار من معايير  املقابلة الافتراضيةبعد نهاية

 ؛شبكة التنقيط دون مناقشة قبلية للتقديرات

  بمقارنة التقديرات املمنوحة للوقوف على التفاوتات بين النقط وتأويل تلك اللجنة يقوم أعضاء

ذا كيفية ، وكالفروق ومناقشتها لتوحيد فهم كل معيار من املعايير املعتمدة في شبكة التنقيط

 استعمال سلم التنقيط الخاص بكل معيار؛

  فس نمعايير الشبكة، فتتم إعادة  ودالالت ا تبين وجود اختالفات في فهم منطوق حالة ما إذفي

 .أعضاء اللجنةجميع بين تقديرات  افق كافالتمرين إلى أن يحصل تو 
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 اتالاختبار  يومإلاجراءات التنظيمية  .6
 

بالنسااااااااااابة لكااااااااااال مترشاااااااااااحة ملقابلاااااااااااة الشااااااااااافوية كاملاااااااااااة فاااااااااااي إجاااااااااااراء ادقيقاااااااااااة  55 ياااااااااااتم التقياااااااااااد بمااااااااااادة .أ

ألطاااااااااااار الاااااااااااادعم  للمترشااااااااااااحيندقيقاااااااااااة كاملااااااااااااة بالنساااااااااااابة  35ألطاااااااااااار هيمااااااااااااة التاااااااااااادريس وماااااااااااادة  ومترشاااااااااااح

 ؛إلاداري والاجتماعيوالتربوي 

 7 لكاااااااااااال لجنااااااااااااة عاااااااااااادد املقااااااااااااابالت الشاااااااااااافويةأال يتجاااااااااااااوز  يجااااااااااااب بالنساااااااااااابة لدطاااااااااااار هيمااااااااااااة التاااااااااااادريس .ب

مقااااااااااابالت فااااااااااي  4مقااااااااااابالت فااااااااااي الفتاااااااااارة الصااااااااااباحية و 3أساااااااااااس فااااااااااي اليااااااااااوم الواحااااااااااد، علااااااااااى  التمقاااااااااااب

أال يتجااااااااااوز  والاجتمااااااااااعي، فيجاااااااااب وإلاداري أماااااااااا بالنسااااااااابة ألطااااااااار الااااااااادعم الترباااااااااوي ، الزوالياااااااااةالفتااااااااارة 

مقاااااااابالت فاااااااي  8فاااااااي الياااااااوم الواحاااااااد، علاااااااى أسااااااااس  لاااااااةمقاب 14عااااااادد املقاااااااابالت الشااااااافوية لكااااااال لجناااااااة 

 الزوالية؛ابالت في الفترة مق 6الفترة الصباحية و

الاختباااااااارات  مااااااان مراكاااااااز إحااااااادان لجنتاااااااين علاااااااى ألاقااااااال بالنسااااااابة لكااااااال تخصاااااااص فاااااااي كااااااال مركاااااااز  ياااااااتم  .ج

بغااااااااااااد النظاااااااااااار عاااااااااااان عاااااااااااادد املترشااااااااااااحين، حياااااااااااا  يااااااااااااتم توزيااااااااااااع املترشااااااااااااحات واملترشااااااااااااحين  الشاااااااااااافوية

 مناصفة على اللجن أو اللجنتين؛

ال يتم و  للفترة الصباحية والفترة املسائية،املترشحات واملترشحين الئحة  للجن سلمت  عند كل فترة  .د

 ؛بأي حال من ألاحوال تسليم الالئحتين معا دفعة واحدة ألعضاء اللجنة

  .كل فترة من الفترتين الصباحية والزوالية منفصلتين املترشحين لوائحتسلم  .ذ

كل  اللعشوائية خبطريقة  على لجان الاختبارات الشفوية لوائح املترشحات واملترشحين يتم توزيع .ر

 رئيس مركز الاختبارات الشفوية.من طرف ، وذلك فترة من فترتي اليوم الواحد

III -  ةالشفوي اتإجراء الاختبار  

 إلاجراء ةمسطر  .1

 ل إلاجراء.خال قاعة الاختبار في مترشح من أكثر باستقبال يسمح وال ،فرديا   الشفوي  الاختبار جرى ي
تقوم لجنة الاختبار بالتحقق من هوية املترشح باعتماد البطاقة الوطنية للتعريف مع التأكد من  .أ

الالئحة الرسمية للمترشحين ومن مطابقة املعطيات الخاصة بهويته مع  ضمناملترشح  اسمورود 
 املعطيات الواردة في الالئحة املذكورة.

ترشح امل توفر يا مختلفة بهدف تقييم مدى مواضيع وقضا مناقشة ةالشفوي اتيتم خالل الاختبار  .ب
و املنوطة به، وذلك وفق ما ههام املمارسة مل على املعارف واملهارات ألاساسية والاستعدادات املهنية

 عملياتاملساطر وال وفي دليل ن ألاكاديميات الجهوية للتربية والتكوينعي إلاعالنات الصادرة فمحدد 
 .2522نونبر  15بتاريخ  22-558_ رسالة رقم إلاجرائيةو ةالتحضيرية والتنظيمي
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 الوسائل اللوجيستيكة إلجراء الاختبارات الشفوية   .2

 حسب ألاعداد املبرمجة للمترشحات واملترشحين؛ تخصص قاعات لالنتظار   -

    ؛تخصيص قاعات للتحضير ومكلفين بالحراسة على أساس مكلفين إثنين بكل قاعة للتحضير -

 وكراس ي وطاولة. تخصص قاعة لكل لجنة مجهزة بسبورة وأقالم ومسالط  -

 
 

 سير إجراء الاختبارات الشفوية  .3

  :وفق البرمجة التالية املترشحينو املترشحات استقبال يتم  -

 صباحا؛ 8انطالقا من الساعة  املترشحين يتم استقبال: الصباحيةالفترة 

ويتم ، زوالا 12الساعة طر هيمة التدريس انطالقا من فيتم استقبال املترشحين أل  :الفترة الزوالية 

اعة لساستقبال املترشحين ألطر الدعم التربوي وإلاداري والاجتماعي انطالقا من ا

 ؛  بعد الزوال 14

 : من خالل البطاقة الوطنية للتعريف التحقق من هوية املترشح -

 مرتبطة بمجال تخصصه عن طريق السحب العشوائي؛  أو حالة تسليم املترشح وضعية  -

يتم توجيه املترشح من طرف أحد أعضاء الفريق املساعد لرئيس مركز إلاجراء إلى قاعة التحضير،  -

 ويطلب من املكلفين بالحراسة ضبط املدة الزمنية املخصصة للتحضير؛

 ؛البطاقة الوطنية للتعريفيقوم املكلفان بالحراسة بالتحقق من هوية املترشح)ة( من خالل   -

 وذلك عند نهاية املدة املخصصة للتحضير؛ يوقع املترشح)ة( في الئحة الحضور الخاصة بالتحضير، -

قاعة إجراء  مباشرة إلى ء الاختبارات الشفوية، يتم توجيه املترشح)ة(بتنسيق مع اللجنة املكلفة بإجرا  -

 ؛الئحة الحضور عند نهايتها  جراء املقابلة ثم التوقيع في الاختبارات الشفوية

 ويتم اتباع نفس الخطوات مع باقي املترشحين، وذلك وفق البرمجة الزمنية التالية: -
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 أطر هيئة التدريس  .أ

الفترة 
 الصباحية

برمجة 
 املترشحين

 قاعة إلاجراء قاعة التحضير قاعة إلاجراء 

تقديم ومناقشة   إعداد الوضعية   سحب الوضعية  
 الوضعية 

  8h : 30 min  1املترشح 

  2املترشح 
  

 3املترشح 
   

  تجميع شبكات التنقيط واملحاضر 

    وجبة الغذاء

الفترة 
 الزوالية

    4املترشح 

    5 املترشح

    0املترشح 

  7املترشح 
  

 واملحاضر الخاصة بالفترة الزوالية التنقيطنهاية أشغال اليوم: تجميع شبكات 

  الاختباريةالوضعيات 

إعداد الوضعيات 
 الاختبارية

 مواصفاتها

 أو مواد التخصصبمضامين مادة الارتباط  -

 منفتحة على علوم التربية  -

 التخصصسناد مالئمة ملادة أو مواد متضمنة أل  -

 واضحة من حي  التعليمات -

 (ساعتان) مالئمة للزمن املخصص لإلنجاز -

 الصعوبة حي  من ومتكافمة وأصالة جدة ذات -

املجاالت 
 املستهدفة

 املعارف املرتبطة بمادة أو مواد التخصص -

 أو مواد التخصص املرتبطة بمادةاملهارات  -

 القيم واملواقف -

01h : 30 min 

01h : 30 min 

00h : 01 min 

9h : 01 min 

00h : 01 min 

00h : 01 min 

00h : 01 min 

01h : 01 min 

9h : 01 min 

01h : 01 min 

00h : 01 min 

00h : 01 min 

01h : 11 min 

00h : 11 min 

00h : 11 min 

01h : 11 min 

01h : 11 min 

01h : 01 min 

01h : 01 min 

01h : 01 min 

01h : 01 min 

01h : 01 min 

01h : 11 min 

01h : 11 min 

01h : 11 min 

01h : 11 min 

01h : 11 min 

01h : 01 min 

01h : 01 min 

01h : 01 min 

01h : 01 min 

01h : 01 min 

01h : 01 min 

13h : 11min 04h : 01 min 

13h : 00min 13h : 11min 

1h : 11 min 
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 يفوق عدد املترشحين - عددها

توزيع الوضعيات على كيفية 
 عن طريق السحب العشوائي   املترشحين

  تحضير الوضيعة 

 ( 2ساعتان ) املدة الزمنية 

 قاعة محروسة. مكان التحضير 

 ألاسناد التي تسمح اللجنة باستعمالها الوثائق واملراجع املسموح بها 

 بكل أنواعهاإلاعالم والتواصل  وسائط الوسائل غير املسموح بها 

 عرض الوضعية 
 دقيقة 28 مدته

 العرض

 )تأطير الوضعية )مقدمة 

  تفصيل الوضعية عبر إبراز عناصرها 

  تحليل عناصر الوضعية 

 حصيلة تركيبية تتضمن إجابات عن املطلوب صياغة  

  ...( سبورة وممسحة وأقالم أو طباشيرة )مجهز قاعة  مكان العرض

 

 املناقشة 
 

 دقيقة 38 مدتها

 حدودها
يجب أن تشمل املناقشة، با ضافة إلى ما تم تقديمه، باقي 

 .املجاالت املرتبطة بمادة أو مواد التخصص
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 أطر الدعم إلاداري والتربوي والاجتماعي .ب

الفترة 
 الصباحية

 البرمجة
 قاعة إلاجراء قاعة التحضير قاعة إلاجراء 

 تقديم ومناقشة     التحضير    حالةسحب 

  1املترشح 
8h : 30 min  

  2املترشح 
  

    3املترشح 

    4املترشح 

    5املترشح 

    0املترشح 

    7املترشح 

  8املترشح 
  

   واملحاضرتجميع شبكات التنقيط 

    وجبة الغذاء

 تقديم ومناقشة     التحضير    الحالةسحب  البرمجة

    9املترشح 

    18املترشح 

    11املترشح 

    12املترشح 

    13املترشح 

    14املترشح 

 واملحاضر الخاصة بالفترة الزوالية  قيطتجميع شبكات التننهاية أشغال اليوم: 

  

13h : 00min 13h : 11min 

13h : 11min 04h : 01 min 

04h : 11 min 
01h : 11 min 

01h : 11 min 

01h : 11 min 

01h : 01 min 

01h :  11 min 

01h :  11 min 

01h :  01 min 

01h :  01 min 

01h :  11 min 

01h :  11 min 
01h :  11 min 

01h :  11 min 

01h :  01 min 01h :  11 min 

01h :  11 min 

01h :  11 min 

01h :  01 min 

01h :  01 min 

01h :  11 min 

01h :  11 min 

01h :  11 min 01h :  11 min 

01h :  01 min 

01h :  11 min 

01h :  11 min 

01h :  11 min 

01h :  01 min 

01h :  01 min 

01h :  11 min 

00h : 11 min 
00h : 11 min 

00h : 01 min 

00h : 01 min 

00h : 11 min 

1h : 11 min 

1h : 11 min 

9h : 01 min 

9h : 11 min 

9h : 01 min 

9h : 01 min 

9h : 11 min 

9h : 11min 

9h : 11 min 

9h : 11min 

9h : 11 min 

9h : 11 min 

01h : 01 min 

01h : 11 min 

01h : 11 min 

01h : 01 min 

01h : 01 min 

01h : 11 min 

01h : 11 min 

01h : 11 min 

01h : 11 min 

01h : 11 min 

00h : 01 min 

00h : 11 min 

00h : 11 min 

00h : 01 min 

00h : 01 min 

00h : 11 min 

00h : 11 min 

00h : 11 min 

00h : 11 min 

00h : 11 min 

00h : 01 min 

1h : 11 min 

الفترة 
الزوالية 
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 دراسة حالة 

ق ، وذلك وفخالل فترة التحضير يطلب من املترشحين دراسة حالة مرتبطة بمجال أو مجاالت التخصص
 التحديدات التالية:

دراسة حالة 
مرتبطة بمجال أو 
 مجاالت التخصص

 مواصفاتها

 التخصص مجاالتمجال أو بمضامين الارتباط  -

 منفتحة على علوم التربية  -

 ملجاالت التخصصسناد مالئمة متضمنة أل  -

 واضحة من حي  التعليمات -

 (دقيقة 15) مالئمة للزمن املخصص لإلنجاز -

 حي  الصعوبة صالة ومتكافمة منأجدة و ذات  -

املجاالت 
 املستهدفة

 بمجاالت التخصصاملعارف املرتبطة  -

 التخصص بمجاالت املرتبطةاملهارات  -

 وألاخالقيات املؤطرة ملجاالت التدخل القيم واملواقف -

 يفوق عدد املترشحين - عددها

كيفية توزيع الوضعيات على 
 املترشحين

 عن طريق السحب العشوائي  

 التحضير  

  دقيقة 15 املدة الزمنية 
 قاعة محروسة. مكان التحضير 

 باستعمالها ألاسناد التي تسمح اللجنة الوثائق واملراجع املسموح بها 

 بكل أنواعهاإلاعالم والتواصل  وسائط الوسائل غير املسموح بها 

 تقديم ومناقشة 

 دقيقة 38 املدة

 ناقشةاملو  التقديم

 )تأطير الحالة املدروسة )مقدمة 

  تفصيل الحالة عبر إبراز عناصرها 

  تحليل عناصر الحالة 

 حصيلة تركيبية تتضمن إجابات عن املطلوب صياغة  
  ...( سبورة وممسحة وأقالم أو طباشيرة )مجهز قاعة  العرضمكان 

 الحدود
يجب أن تشمل املناقشة، با ضافة إلى ما تم تقديمه، باقي 

 .التخصص بمجال أو مجاالتاملجاالت املرتبطة 
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 م أداء املترشحين تقيي .4

وامللحق  2امللحق و  1امللحق ) فردية وجماعية شبكة تنقيط خاصة يتم تقييم املترشح على أساس .أ

  وفق ما يلي: حسب كل مباراة (3

  سالك تخصص شبكة لتنقيط املترشحين ملباريات توظيف ألاساتذة بجميع ألا

 (؛1امللحق ) والتخصصات باستثناء تخصص اللغات

  غاتتخصص مواد الل فيتخصص شبكة لتنقيط املترشحين ملباريات توظيف ألاساتذة 

 كالتالي:(، وذلك 2امللحق )

  :بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه 

 تخصص اللغة العربية؛ -

 تخصص اللغة الفرنسية؛ -

 تخصص اللغة إلانجليزية. -

 تخصص اللغة ألامازيغية بالنسبة لسلك التعليم الابتدائي: 

  تخصص شبكة لتنقيط املترشحين ملباريات توظيف امللحقين التربويين وامللحقين

 (.3امللحقرة )الاجتماعيين وملحقي الاقتصاد وإلادا

نقيط شبكة التعلى ن النقطة املمنوحة لكل معيار من معايير ييقوم كل عضو من أعضاء اللجنة بتدو  .ب

 ؛)مسودة( الفردية

يتم حساب النقطة النهائية لكل معيار من معايير شبكة التنقيط عبر حساب متوسط النقط الفردية  .ج

النقطة إلاجمالية باالستناد إلى املمنوحة من طرف أعضاء اللجنة، ثم بعد ذلك يتم حساب 

 متوسطات النقط الجزئية التي تم حسابها؛

 جماعيةال بشبكات التنقيط بقلم الحبر الجافتدون النقط الجزئية والنقطة إلاجمالية النهائية   .د

 ويجب أن تتضمن أسماء أعضاء اللجنة وتوقيعاتهم؛  املعتمدة 

 بدليل املرفق 9تدون النقطة إلاجمالية النهائية بقلم الحبر الجاف باملحضر الجماعي )امللحق رقم  .ذ

 .(2522نونبر  15بتاريخ  22-558_ رسالة رقم إلاجرائيةو ةالتحضيرية والتنظيمي املساطر والعمليات

 وتوقيعاتهم.مصحوبة بمالحظات اللجنة، ويجب أن يتضمن هذا املحضر أسماء أعضاء اللجنة 

ال يجب أن تحمل شبكات التنقيط واملحاضر الجماعية أي تشطيب أو تغيير في التقديرات، وفي حالة  .ر

 تنقيط ومحاضر جديدة.ولية، تتم تعبمة شبكات الاضطرار إلى تغيير التقديرات ألا 
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IV ات. إجراءات ما بعد إنهاء الاختبار 
 

 شبكات التنقيط واملحاضر .1

  بعد توقيعه من طرف أعضاء اللجنة مرفقا بشبكات  ةالشفوي اتلالختبار يسلم املحضر الجماعي
ويتعين على رئيس املركز مراقبة املحاضر وشبكات  . ةالشفوي اتالتنقيط للسيد رئيس مركز الاختبار 

 التنقيط عند تسلمها للتأكد من مطابقتها للوائح املترشحين ومن خلوها من أي تشطيب أو تعديل. 
 

 املركز؛شبكات التنقيط واملحاضر الجماعية من طرف رئيس  يتم توقيع وختم 
 

 

  وينوالتك للتربية الجهوية ألاكاديمية( ة)مدير( ة)السيديتم توقيع املحاضر الجماعية من طرف. 

 الشفوية الاختبارات نقط مسك .2

 ايةمباشرة بعد نهكذا و  ،الصباحية الفترةنقط الاختبارات الشفوية مباشرة بعد نهاية يتم مسك 
م رسالة رق-املنصوص عليها بدليل املسك  وفق التحديدات وذلك، خالل كل يوم إجراء الفترة الزوالية

 .2822 نونبر 35بتاريخ  617-22
 
 
 



 

 ختم وتوقيع السيد رئيس مركز المباراة      

 
 

 

 ................................. مركز االختبار: ............................................................... المديرية اإلقليمية:
 ................................. :للتعريف الوطنية البطاقة رقم ............................................................... االسم الكامل للمترشح:

 ................................. الهاتف الشخصي: ............................................................... رقم االمتحان:
 ................................. التخصص: ............................................................... السلك المطلوب:
 ......................................................................................................................................... تاريخ االجراء:

 
 مرحلة المناقشة مرحلة العرض مجموع النقط التنقيط /المحاورالمجاالت

I.  51   المؤهالت الشخصيةعرض.../ 
 /...3 /...3 الهيئة والهندام .1
 /...6 /...2 /...4 القدرة على التعبير بلغة التدريس .2
 /...3 /...3  ات أخرىالقدرة على التعبير بلغ .3
 /...3 /...3   هاالقدرة على استعمال اإلعالميات وتوظيف .4

II.  15   التخّصص أو مواد التمكن من مضمون مادة.../ 
 /...55  /...55 استعمال الموارد المناسبة في إعداد الوضعية وبنائها  .1
 /... 45 /...25 /...25 مادة أو مواد التخصصمضمون في التحكم  .2

III. 25   الكفايات التواصلية.../ 
 /...4 /...4  القدرة على اإلنصات وتقبل الرأي اآلخر .1
 /...6 /...2 /...4 القدرة على التبليغ بلغة التدريس .2
 /...1 /...2 /...3 وضوح األفكار وانسجامها .3
 /...1 /...2 /...3 الفهم والتحليل والتعليلالقدرة على  .4

IV. 51   يةات المهنداالستعدا.../ 
 /...3 /...3  االطالع على مستجدات نظام التربية والتكوين بالمغرب .1
 /...4 /...4  اإلحاطة بعلوم التربية وطرق التدريس .2
 /...4 /...4   هالمدرس ومهاماإللمام بوظائف  .3
 /...4 /...4  والحافزية لممارسة المهام المنتظرة االستعداد .4
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