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A
1 ability

capacité

ن الفرد من أداء فعل م
ّ

ا، تمثل سلو�ا ظا�ر�ا صفة قد ت�ون فطر�ة أو مك�سبة تمك
� عملية الت�و�ن وتنمو القدرة ع�. يمكن مالحظتھ و�التا�� قياس مدى تحققھ

 ظ�ر ن�يج��ا �� إنجاز عمل أووالتدر�ب والتفاعل ب�ن العمليات العقلية ا��تلفة، وت
.أداء مع�ن

 
ٌ
درة

ُ
ق

2 ability test

test de capacité

رد، وتقوم ع�� اك�شاف قدرة أداة قياس مقننة، �سمح بالتك�ن باألداء املستقب�� للف
وضوعات ��م مجمل أو قدرات املتعلم باستعمال مجموعة من األسئلة ت�ناول م

.تعلم قد تمكن م��ااملعلومات وامل�ارات واملؤ�الت ال�� يف��ض أن ي�ون امل

درة
ُ

اختبار الق

3 achievement assessment

évaluation des acquis

��اصة بجودة التعلم مجموعة من اإلجراءات ال�� ��دف إ�� تحصيل املعلومات ا
� أ�شطة �عليمية عديدة و�� وقدرة املتعلم ع�� تطبيق ما �علمھ من معارف وم�ارات �

.املواقف ال�� تتطلب توظيف�ا

حصيل
َّ
تقييم الت

4 achievement test

test de niveau

صد ��ا قياس املعارف أداة مقننة تتألف من مجموعة من الفقرات أو األسئلة يق

حصيل
َّ
اختبار الت
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م أو التدر�ب،
ُّ
ومدى تحقق أ�داف التعلم أو  وامل�ارات ال�� تم اك�سا��ا ن�يجة التعل

.التدر�ب

5 act of teaching

acte d’enseignement

صل مع املتعلم�ن �شاط م�� �سقي وقصدي وموجھ من قبل مدرس لتحقيق التوا
ا وقيميا �� إطار مدخالت و�حداث �غي��ات إيجابية لد��م معرفيا وم�ار�ا ووجداني

التخطيط والتنفيذ  وعمليات مخرجات، يتم إنجازه �� ثالث عمليات رئ�سية ��
.ر �� ضوء معاي�� ا��ودةو�و قابل املالحظة وللتحليل والتقو�م والتطو�. والتقو�م

ِفعل �عليم

6 act of teaching and learning

acte d'enseignement et d'apprentissage

م ب�ن فعل �ستخدم إلحداث التفاعالت ال�� تتم داخل وضعية الت
ُّ
عليم والتعل

رد وأدوات وطرائق ووسائل األطراف املتفاعلة �� سياق وضعية معينة و�استعمال موا
.و�جراءات ووسائط تقود إ�� بلوغ األ�داف ا��ددة

م
ُّ
ِفعل �عليم و�عل

7 action research

recherche-action

ملمارسات التعليمية ش�ل من أش�ال البحوث التطبيقية ال�� �ساعد ع�� �غي�� ا
 واجھ املدرس�ن واملتعلم�ن ��بدراسة املواقف التدر�سية والتعلمية واملشكالت ال�� ت

ف توجيھ وتحس�ن ب�ئة العمل بمن��ية دقيقة و�استخدام تقنيات البحث ��د
.ءالقدرات وامل�ارات واملمارسات لتحقيق ا��ودة �� األدا

بحث إجرا�ّي 

8 active learning

apprentissage actif

م يحدث �� مجموعات صغ��ة �س�� لتحقيق أ�داف مش��كة
ُّ
، و�ؤكد ع�� املتعلم �عل

الطالب فيھ �� أنواع من  بصفتھ محور العملية التعليمية التعلمية، ت��كز مشاركة
مك��م من اك�ساب م�ارات التعاو  �ة ال�� تُّ ن والتفاعل والتواصل، األ�شطة املوجَّ

.�� التعلم و�� ا��ياة وم�ارات التفك�� العليا وم�ارات حل املشكالت وتطبيق�ا

م �شيط
ُّ
�عل
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9 active teaching

enseignement actif

اعل املتعلم ومشاركتھ �عليم يتأسس ع�� استخدام اس��اتيجيات تركز ع�� فرص تف
ث � املوقف التعلي�� التعل�� بحيالفاعلة واإليجابية، و�عزز روح املسؤولية واملبادرة �

ا تعلم إلتقان ما يتعلمھ اعتماديلعب املعلم دور املوجھ واملرشد الذي ين�� دافعية امل
ومن ب�ن . مل�ارات العمليةع�� اس��اتيجيات �عليمية وممارسات تدر�سية تمكنھ من ا

املفا�يم، وحل  العصف الذ���، أداء األدوار، خر�طة: �ذه االس��اتيجيات 
.املشكالت

�عليم �شيط

10 adaptation

adaptation

د سلوكھ وت�و�نھ النف��� مجموعة من االستجابات وردود الفعل ال�� ُ�عدل ��ا الفر 
إذ تؤ�لھ املدرسة  ل�ي يحدث التأقلم واال���ام املطلوب مع محيطھ و�ي�تھ،

ماج �� الوسط املدر��� كمؤسسة اجتماعية يمتثل لنظم�ا وقواني��ا بتحقيق االند
.سة ومحيطھ العام وا��اصو�قامة عالقات سليمة مع أقرانھ وأساتذتھ و�دارة املدر 

 
ٌ

ف تكيُّ

11 adequacy

adéquation

ملتاحة أمامھ باستخدام التوفيق ب�ن طموحات املتعلم وقدراتھ وتطلعاتھ والفرص ا
.أدوات واس��اتيجيات مناسبة

 
ٌ
ُمالَءمة

12 adjustment

ajustement

ا��اجة، مما يقت��� ��  إجراء �س�� إ�� تجو�د التطبيقات امل�نية و�ح�ام�ا حسب
راجع��ا بناء ع�� األ�داف اإلطار التعلي�� التعل�� متا�عة األ�شطة والقرارات وم

ان م��ا علميا أو عالئقيا، واملنطلقات، وتفّ�م مختلف الظوا�ر التفاعلية سواء ما � 
ل بمساءل��ا وتحليل�ا قصد �عديل�ا أو �غي���ا

ّ
.والّتدخ

ْصو�ٌب 
َ
ت

13 administrative and financial  ّنة اإلشراف اإلدارّي واملا����
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supervision commissioncommission de supervision administrative et financière

�� � ترشيد التدب�� املادي واملا��نة تقوم بم�ام املراقبة والتقو�م والتأط�� لإلس�ام �
ارس �ذه امل�ام باملناطق وتم. للمؤسسات، و�شر ثقافة الشفافية �� اس�ثمار املوارد

مراقبة عمليات  -: التا�� ال��بو�ة التا�عة للسلطات ال��بو�ة، وتتحدد ع�� النحو
االبتدائية الثانو�ة (ومية ال�سي�� املا�� وا��اسبا�ي باملؤسسات التعليمية العم

مراقبة مدى  -؛ )ل��بية الوطنيةاإلعدادية والتأ�يلية، ومراكز الت�و�ن التا�عة لقطاع ا
ملطاعم املدرسية و�األقسام اح��ام القواعد ال��ية والوقائية للتغذية واإلقامة با

ت �بع حالة البنايات والتج���ات -الداخلية باملؤسسات الثانو�ة اإلعدادية والتأ�يلية؛ 
مطابق��ا للمواصفات  واملواد والتأكد من حسن استغالل�ا وضبط تدب���ا، ومدى

مراقبة دفاتر محاسبة  - الكمية والنوعية والتقنية الواردة �� دفاتر التحمالت؛
ت�بع ترشيد استغالل�ا اس��الك املاء والك�ر�اء وال�اتف وسيارات املؤسسات، و 

 - عة للمصا�� املادية واملالية؛مراقبة وت�بع عمل املوارد ال�شر�ة التا� -واستعمال�ا؛ 
تقو�م القدرات التدب��ية املشاركة �� ��ان البحث والتق��� واالفتحاص والتدقيق و 

و��  �ان إقرار أطر اإلدارة ال��بو�ةاإلس�ام �� � -�� ا��ال املا�� واملادي وا��اسبا�ي؛ 
جموعة عمل املنطقة الت�سيق مع م -��نة إعداد ا��ر�طة املدرسية و�عديل�ا؛ 

.لعمل املش��كال��بو�ة �� اس�ثمار التقار�ر التخصصية، ووضع برنامج ا

14 affective competence

compétence affective

ن من �عديل املواقف وتزو�د املتعلم بمقاي�س م
ّ

وضوعية �� ا��كم ع�� كفاية تمك
.ف اإليجابيةالقيم، ��دف إثارة ا�تمامھ للتعلم والتعب�� عن املواق

ِكفاية ِوجدانّية

15 animation

animation

و�� ال�� يتم من خالل�ا مجموعة من العمليات واإلجراءات وأش�ال التدخل البيداغ
عمال يقومون ��ا، عن طر�ق توجيھ وضبط التواصل ب�ن األفراد أو ت�س�� امل�ام واأل 

ء ا��ماع، ���يع التالميذ إثارة التفاعل ب�ن التالميذ، تقليص الصراعات ب�ن أعضا
.ت ذاتيةع�� التعب��، ومساعد��م ع�� االستقاللية واتخاذ قرارا

 
ٌ
شيط

ْ
�

َ
ت
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16 anticipation

anticipation

ء، بحيث يضع �شاط لغوي جو�ري يقوم ع�� رد فعل القارئ أمام نص مقرو 
االست�تاج واالختيار  فرضيات ممكنة توجھ و�ش�ل الس��ورات اإلدراكية لعمليات

.واتخاذ القرار

ٌع 
ُّ
وق

َ
ت

17 approach

approche

ظري، كما أ��ا كيفية طر�قة ي�ناول ��ا الدارس أو الباحث املوضوع ع�� أساس ن
ر�ة بنظرة الدارس إ�� وترتبط املقا. دراسة مش�ل أو معا��ة مف�وم أو بلوغ غاية
.العالم وا��ياة، وتن�ثق ع��ا اس��اتيجيات العمل

 
ٌ
ُمقاَر�ة

18 aptitude

aptitude

القيام بأنماط من األ�شطة  قدرة �امنة ودافع لإلنجاز �ساعد ع�� توجيھ الطالب إ��
.وامل�ام بفضل �عليم أو تدر�ب مناسب

اسِتعدادٌ 

19  aptitude test

test d’aptitude

مات الفطر�ة أو أداة قياس مقننة، �ستخدم للتحقق من توفر القدرات والس
م والتحصيل مل

ّ
ستوى محدد و�� مجال معّ�ن، املك�سبة الالزمة لتمك�ن الفرد من التعل

ر�با خاصا، وذلك قصد بحيث تق�س مستوى أداء املتعلم �� مجال لم يدرب فيھ تد
.بالت�بؤ بمستوى األداء الذي يمكن توقعھ إذا حدث التدر�

اختبار االستعداد

20 attendance certificate

certificat de présence

.� أو ت�و��� ل���يل ا��ضور وثيقة إدار�ة �سلم للمشارك�ن �� ندوة أو برنامج تدر��

ش�ادة ا�ُ�ضور 

21 attitude جاهٌ  ِ
ّ
ات
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attitude

تجابة املتوقعة والناتجة عن حالة ثابتة �س�يا �ع�� عن اآلراء واال�تمامات أو االس
.أنواع محددة من ا����ات واالستعدادات لدى الفرد

22 audit

audit

جراءات املرسومة ال�� تحكم عملية منظمة وممن��ة، تل��م باملرجعيات واملعاي�� واإل 
موعة من التقنيات ُ�عتمد التدقيق من قبل خب�� �ستعمل مج. املمارسة العملية

التوافق والتطابق ب�ن  ��مع وتقو�م األدلة والقرائن �ش�ل موضو��، لتحديد مدى
يانات واملعلومات موضوع النتائج واملعاي�� املقررة و�صدار حكم موضو�� حول الب

ت املناسبة ولتحقيق الكفاءة املعاينة، ثم إبالغ املعني�ن بالنتائج التخاذ القرارا
.والفعالية �� االستخدام األجود ��تلف املوارد

ْدقيٌق 
َ
ت
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B
23 basic competences

compétences de base

ن املتعلم من أداء عمل مع�ن بجودة ع ِ
ّ

الية، و�� مّتصلة بماّدة معارف وم�ارات تمك
ن م��ا  -دراسّية معّينة تخول للمتعلم  ِ

ّ
ل من مستوى درا��� إ�� من أن ي�تق -إذا تمك

.مستوى أع�� منھ

ِكفايات أساسّية

24 basic education

éducation de base

بتدا�ي والتعليم الثانوي مرحلة تر�و�ة �عليمية إجبار�ة �غطي مرحل�� التعليم اال 
ث�ت �� املتعلم القيم وتكسبھ القدر الضرو 

ُ
ري من املعارف وامل�ارات اإلعدادي، وت

تؤ�لھ لالندماج �� مجتمعھ، والسلوك، ال�� تجعلھ قادرا ع�� تحقيق ال���� الذا�ي، و 
 �� إ��اء �ذه املرحلة بنجاحوُ�عت. واإلس�ام �� تطو�ره، ومسايرة ركب التطور اإل�سا�ي

.شرطا لاللتحاق بمرحلة التعليم الثانوي 

�عليم أسا���ّ 

25 basic training

formation de base

�ارات الضرور�ة لتعميق تدر�ب ي�يح للفرد اك�ساب املعارف وتنمية القدرات وامل
ات محددة �� مجال مك�سباتھ السابقة واك�ساب معارف جديدة أو لتنمية م�ار 

�� مجال �علي�� مع�ن، و���  مع�ن، و��دف إ�� اإلعداد الشامل �� مجال م�� محدد أو
.ھ �� مجالھ امل��تزو�د املتدرب وتمكينھ من م�ارات وكفايات ت�ون داعمة ل

تدر�ب أسا���ّ 

26 behavior

comportement

ُسلوٌك 
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درس تجاه عملية أو مجموعة من التصرفات واألفعال الصادرة عن املتعلم وامل
.موضوع مع�ن

27 behavioral objective

objectif comportemental

قو�مھ �عد مرور املتعلم �غي�� مرغوب فيھ ومتوقع حدوثھ �� سلوك املتعلم يمكن ت
معرفة أو م�ارة �� ��اية  بخ��ة �عليمية معينة، أو ما يتوقع أن يحصلھ الطالب من

.درس مع�ن أو وحدة دراسية

َ�دف ُسلو�ّي 
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C
28 capacity building

renforcement des capacités

�� تدخل خار�� عمليات تطو�ر منظمة وتراكمية ومستمرة ومتجددة، تقوم ع
وارد ال�شر�ة وتحس�ن لتحس�ن وتطو�ر األداء، وتؤدي إ�� االرتقاء بخصائص امل

دا��ا للعمل، وتحقيق تنمي��ا كفاء��ا املعرفية والتقنية واإلنتاجية وتحس�ن مستوى أ
قت��� التخطيط ل��نامج املستدامة اعتمادا ع�� املشاركة وترابط ا���ود، مما ي

 ستمرة ال�ادفة لتحس�ن األداءنظري وآخر عم�� �عيد املدى، مع املراجعة الدائمة وامل
.داءوتطو�ر امل�ارات من أجل ضمان الفعالية وا��ودة �� األ 

درات
ُ

ِبناء الق

29 card

fiche

الطالب القيام بھ ��  بطاقة ال�دف م��ا التخطيط املسبق ملا سيطلب املعلم من
األستاذ وجديتھ ورغبتھ  الصف �� إطار �علم�م، و�� وثيقة تر�و�ة م�مة �عكس عمل

.�� اإلحاطة �عملھ وتطو�ر أدائھ

 
ٌ
ُجذاذة

30 career guidance

orientation professionnelle

رفة وتقدير ذوا��م، برامج منظمة من شأ��ا تمك�ن األ��اص املس��دف�ن من مع
�م وسما��م وميول�م، وف�م و�علم كيفية اتخاذ القرار �� شؤون امل�نة وفقا لقدرا�
.� التخطيط مل�نة املستقبلمتطلبات سوق العمل والو�� بالعوامل ال�� ل�ا أ�مي��ا �

توجيھ م��ّ 

31 case study

étude de cas

ِدراسة حالة
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ف �� عدة علوم كعلم النفس وعل
َّ
وظ

ُ
م االجتماع وعلم االقتصاد تقنية وآلية تحليلية ت

 ا��لل�ن واملتدر��ن ع�� جمعوالطب وال��بية وعلم اإلدارة وغ���ا، �ساعد الدارس�ن و 
س��ا بطر�قة علمية معلومات شاملة ملواج�ة املشكالت عن طر�ق تحليل�ا ودرا

.موضوعية قصد الوصول إ�� ا��لول املناسبة واملفيدة ل�ا

32 central council for supervision 

coordinationconseil central pour la coordination de la supervision

�ن مجالس الت�سيق مجلس يقوم بت�سيق وتنظيم وت�بع وتأط�� العمل املش��ك ب
تخصصية ومن امل�لف�ن ج�و�ا و�قليميا، و�ت�ون من ممث�� ا��الس املركز�ة ال

ل ا��الس ا���و�ة ت�بع تنفيذ برامج عم: بت�سيق اإلشراف املركزي، من م�امھ
دد، اإلس�ام �� إعداد للت�سيق، تجميع واس�ثمار إنجازا��ا وفق برنامج عمل مح

تقار�ر دور�ة عن س�� أعمالھ  و�لورة مشار�ع اإلصالح والتوج�ات العامة للوزارة، رفع
.و�نإ�� وز�ر ال��بية و��� املف�شية العامة لل��بية والت�

مجلس مركزّي لت�سيق اإلشراف

33 change strategies

stratégies du changement

اث �غي��ات �لية أو عمليات منظمة ومخطط ل�ا ملعرفة مدى كفاءة النظام و�حد
.تاحة وا��اطرجزئية فيھ �� ضوء دراسة مواطن القوة والضعف والفرص امل

غي��
ّ
اس��اتيجيات الت

34 characteristics of effective 

educational supervisorcaractéristiques du superviseur pédagogique efficace

املشرف ال��بوي وال�� تظ�ر  مؤ�الت ومجموعة املعارف والقدرات وامل�ارات يتم�� ��ا
مل ادرة �� األداء املم�� ودعم عاملب: قدرتھ ع�� أداء م�امھ باقتدار وفعالية، ومن أ�م�ا

جا�ي �� ت�و�ن روح التفاعل فر�ق العمل وتوج��ھ نحو تحقيق األ�داف، واإلس�ام اإلي
�ة الصلة بي��م، املرونة وا��يو  ب�ن العامل�ن �� امليدان ال��بوي والعمل من أجل تقو�ة

 ملقتضيات املواقف ومتطلبا��ا، حسن التصرف �� امل
ً
واقف الطارئة، ال���يع وفقا

ة التدخل اإليجا�ي ��ل والتحف�� وتوف�� فرص املنافسة اإليجابية، اليقظة وسرع
.املشكالت، االل��ام واالنضباط وقوة ال��صية

شرف ال��بوّي الفّعال
ُ
خصائص امل
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35 class

classe

، و�تلقون ف��ا التعليم مجموعة من التالميذ يوجدون �� ��رة خاصة داخل املدرسة
.نفسھ، �� الظروف واملستوى وال��نامج الدرا��� نفسھ

 درا���ّ 
ّ

صف

36 class activity

activité de classe

باشر بأ�داف العملية �شاط ُيكسب الطالب العديد من امل�ارات ذات االرتباط امل
ي �� أو املادة الدراسية، الذال�شاط امل���� املصاحب للمن: التعليمية التعلمية، ومنھ

�ا التالميذ �� املقررات ��دف إ�� �عميق املفا�يم واملبادىء العلمية ال�� يدرس
ئة مواقف تر�و�ة من خالل�ا الدراسية، وال�شاط ا��ر أو ا��ار�� الذي ��دف إ�� ��ي

.ي�ون التالميذ أك�� قدرة ع�� مواج�ة حيا��م اليومية

�شاط صفّي 

37 class educational organization

organisation pédagogique de classe

و�وجھ النظام �� . ملتعلم�نعملية تنظيم الصف الذي يتم فيھ التفاعل ب�ن املعلم وا
�ات ال�� يمارس �� إطار�ا الصف الدرا��� مستوى ت�و�ن املعلم وطبيعة تمثلھ للتوج�

ية بتوجيھ �شاط طائفة من األ�شطة التعليمية ومختلف اإلنجازات التطبيق
توظيف�ا بالش�ل املناسب املتعلم�ن نحو األ�داف التعليمية وذلك بت�سيق ج�ود�م و 

.ل��صول ع�� أفضل النتائج

تنظيم تر�وّي للّصف

38 class evaluation

évaluation de classe

م الطلبة وتحس�ن مستوى �ذا التعلم �� م
ُّ
جاالت متعددة، معرفية تقو�م نتائج �عل

نھ  �لما �انت قدرة املعلم م�ار�ة و�� مجال القيم واالتجا�ات، و�قوم ع�� اف��اض أ
أل�شطة الصفية وتوجيھ عملية بكيفية �علم الطلبة �انت قدرتھ أك�� ع�� تصميم ا

.جعةعملي�� التعليم والتعلم، وتزو�د املتعلم�ن بمراجعة نا

تقو�م صفّي 

39 class group مجموعة صفّية
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groupe de classe

ماسك�ن ومتفاعل�ن جماعة من املتعلم�ن تجتمع ��دف مش��ك يجعل أفراد�ا مت
اص أو تنفيذ م�مة أو ونظامي�ن، وقد تتمركز ا��ماعة ع�� نفس�ا لتحقيق �دف خ

.تحقيق �دف مؤس���

40 class observation instruments

instruments d’observation de classe

ستخدم �� ���يل سلوك نماذج أو استمارات تت�ون من عبارات عامة أو تفصيلية �
وتصّمم �عض �ذه . صفاملعلم وطلبتھ وتفاعالت عملي�� التعليم والتعلم �� ال

حدوث التفاعالت  األدوات ع�� ش�ل قوائم كمية يح��� ف��ا الباحث تكرارات
ناء الز�ارات الصفية لتحقيق امل��لة �� تلك القوائم، و�ستخدم�ا املشرف ال��بوي أث

و�م البنا�ي والرس��، توثيق األداء التدر���� ألغراض التق: أغراض متعددة، م��ا
غذية راجعة للمعلم، إغناء حصر الكفايات والفعاليات الصفية املرغوب ف��ا، توف�� �

أدوات : �ن رئ�سي�ن، �ماوتنقسم �ذه األدوات إ�� قسم. البحوث والدراسات ال��بو�ة
املقننة �� أدبيات التدر�س  مقننة، وأدوات املالحظة ا��اصة، وأش�ر أدوات املالحظة

عل اللفظي �� شبكة ملالحظة وتحليل التفا" فالندرز "واإلشراف ال��بوي، شبكة 
ية �اال�تمام ا��صصة للتفاعالت العاطفية والنفسية غ�� اللفظ" غالوي "

.واالستجابة واملوافقة واالرتياح، إ��

أدوات ُمالحظة صفّية

41 class verbal interactivity

interactivité verbale en classe

ميذه ��دف إثارة دافعي��م األداءات التعليمية ال�� تحدث �� الصف ب�ن املعلم وتال 
. حظ��ا و���يل�ا وتحليل�انحو الدرس ورفع كفاءة العملية التعليمية ال�� يمكن مال 

ال�� ي�ناول�ا املدرس  و�ش�� التفاعل اللفظي الصفي إ�� مجمل الكالم واألقوال
ال واستجابات ترتبط بالعملية والطالب فيما بي��م، و��� ما يرافق �ذا الكالم من أفع

الفعال للكالم �� إطار  كما يقوم املف�وم ع�� فكرة التبادل. التعليمية التعلمية
ت دائمة مرغوب ف��ا �� عملي�� التعليم والتعلم اللت�ن �س��دفان إحداث �غي��ا

.ا��ططة ملوضوعات امل��اج سلوك املتعلم�ن وتتصالن باأل�داف ال��بو�ة والتعليمية

تفاُعل لفظّي صفّي 
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42 class visit

visite de classe

ھ ��دف رصد األ�شطة ز�ارة املشرف ال��بوي للمعلم �� قاعة الدرس أثناء عمل
يم واستعمال الوسائل التعليمية ومالحظة التفاعل الصفي وتقو�م أساليب التعل

ستو�ات املتعلم�ن، وتقو�م التعليمية وتنو�ع األ�شطة والوقوف ع�� مدى مالءم��ا مل
طط لز�ارة املفاجئة، الز�ارة ا��ا: و�� أنواع، م��ا. أداء املدرس وأثره �� �علم التالميذ

 ي واملعلم، والز�ارة املطلو�ةل�ا وال�� تتم بناًء ع�� تخطيط سابق ب�ن املشرف ال��بو 
لع ع�� طر�قة مبتكرة �� ال�� يطلب ف��ا املعلم من املشرف ال��بوي ز�ارتھ، ليط

.التدر�س أو استعمال وسيلة حديثة �� الدرس

ز�ارة صفّية

43 classroom

salle de classe

�شطة التعليمية قاعة الدرس �� مؤسسة، �ستخدم ألغراض تنفيذ الدروس واأل
.التعلمية

قاعة الّدراسة

44 classroom management

gestion de classe

ر�وي فعال �� ��رة الصف اإلجراءات املنظمة ال�� يقوم ��ا املعلم لتوف�� مناخ ت
فقا ألنماط سلوكية ��دف ا��افظة ع�� النظام وتحقيق األ�داف التعليمية و 

، وذلك باعتماد خطط ت���م مع غايات وأ�داف ا��تمع الذي �ع�ش فيھ املتعلم
�يح للمعلم فرص ت�سيق أعمال املتعلم�

ُ
ن وممارسا��م لأل�شطة تر�و�ة تنظيمية ت

ارك��م وتحمل املسؤولية وللم�ام �غرض ز�ادة إنتاجي��م التحصيلية ورفع درجة مش
.الفردية وا��ماعية �� الصف

إدارة الّصف

45 classroom space

espace de classe

ية �� تأث���ا ع�� �ل الشروط والظروف ال�� تتوفر �� قاعة الصف وتمثل أ�م
احتھ، لونھ، أثاثھ، بناء الصف، مس: القدرات ا��سدية وال��ية للمتعلم، و�شمل

ضاء الّصف
َ
ف
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ئة تتفاعل ف��ا الظروف و�� ب�. موقعھ، ��و�تھ، إنارتھ، وس�ولة ا��ركة فيھ، إ��
ف الدرا���، و�شمل النفسية واالجتماعية والعوامل البي�ية السائدة �� الص

.م ببعضالعالقات القائمة ب�ن املعلم وطلبتھ و��ن الطلبة �عض�

46 clinical supervision

supervision clinique

مف�وم املرافقة، ف�و نمط اتجاه حديث خلق ثورة حقيقة باس�بدال مف�وم املراقبة ب
لتدر�سية، و�عتمد ع�� من اإلشراف موجھ نحو تحس�ن أداء املعلم�ن وممارسا��م ا

فاعالت �� الصف ال���يص والتحليل واملشا�دة امليدانية ل�ل ما يتم من ت
لوب إشرا�� ووسيلة فعالة الدرا���، وتحليل�ا والبحث عن أساليب لتطو�ر�ا، ف�و أس
لتحس�ن أدا��م، وملعرفة  ملساعدة املعلم�ن ع�� أن يك�سبوا خ��ات وم�ارات جديدة

حليل أنماط التفاعل املز�د عن طبيعة عمل�م وممارسا��م التعليمية عن طر�ق ت
.��دف تحس�ن �علم التالميذ 

إشراف عيادّي 

47 cognitive styles

styles cognitifs

ابط عقلية معرفية أو وظائف موج�ة لسلوك الفرد باعتبار�ا قدرات عقلية أو ضو 
وحل املشكالت ومعا��ة  كال�ما معا، كما أ��ا ترتبط �عمليات الذاكرة والتفك��

و�ع�� عن طر�قتھ ا��اصة  وتظ�ر �ذه الوظائف �� قدرات الفرد اإلدراكية. املعلومات
االحتفاظ ��ا واستخدام�ا �� التعامل مع املعلومات من حيث استقبال�ا وترم���ا و 

.�يط بالفرد أو الفرد ذاتھ�غض النظر عما إذا �ان مصدر �ذه املعلومات العالم ا�

أساليب معرفّية

48 collaborative supervision

supervision collaborative

الطالب لتحقيق فعالية إشراف �عتمد ع�� مشاركة املشرف�ن ال��بو��ن للمعلم�ن و 
ارتباط�ا اإليجا�ي �عملية اإلشراف ال��بوي، اعتمادا ع�� اعتبار محور�ة املتعلم و 

و�قوم �ذا النوع من . لعمليةالتأث�� والتأثر ب�ن بقية العناصر املتفاعلة �� �ذه ا
، ا��وار املفتوح ب�ن اإلشراف ع�� التواصل والت�سيق �� بناء ا��طط وتنفيذ�ا
رس�ن، واالتجاه نحو املشرف واملدرس�ن، تحديد مسؤوليات �ل من املشرف واملد

إشراف �شار�ّي 
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.تقو�م األداء وتطو�ره وتجو�ده

49 common core

tronc commun

 ت�ن أساس�ت�ن، املرحلة األو���ي�لة ت�و��ية ت�ون ف��ا الدراسة أو الت�و�ن ع�� مرحل
ث الوحدات التعليمية واملواد يتلقى ف��ا جميع الطلبة نفس ال��نامج الت�و���، من حي

ار ف��ا الطالب املسار ومرحلة ثانية يخت" ا��ذع املش��ك"املدرسة، و�س�� مرحلة 
تجميع�م �� : � أسلو��نوتقوم �ذه ال�ي�لة ع�. الت�و��� الذي ير�د أن يتخصص فيھ

.برنامج مش��ك، وتوز�ع�م بحسب تخصصات أو برامج مختلفة

جذع ُمش�َ�ك

50 communicative competence

compétence de communication

ن الفرد من قواعد االستعمال املناسب �� املواقف ال
ٌّ

تواصلية، وتتأسس ع�� تمك
الفعال لدى املشرف  و�شمل كفايات التواصل. املناسبة والفعالية: مف�وم�ن، �ما

أجل التأث�� �� اآلخر�ن،  ال��بوي القدرة ع�� توظيف اللغة بأش�ال�ا ا��تلفة من
والتفا�م مع�م مس��شدا  القدرة ع�� التفاعل و�قامة عالقات إيجابية مع اآلخر�ن

للفظية وغ�� اللفظية بحاجا��م وقدرا��م وخصائص�م، وتوظيف م�ارات التواصل ا
.ع ا������ تحقيق عالقات بناءة مع املدرس�ن واألساتذة وا��تم

واُصلّية
َ
ِكفاية ت

51 competence system

système de compétence

تعلم من ج�ة، وأ�مي��ا انتظام �ل املفا�يم ا��اصة بالكفاية بحسب عالق��ا بامل
وال يتم تحليل �ذا . �ة أخرى بال�سبة للوضعية التعليمية والغاية امل�شودة م��ا من ج

ا اصر امل�ونة لھ وكيفية تفاعل�النظام إال �� إطار مقار�ة �س�� إ�� معرفة طبيعة العن
.ألجل تحقيق الكفاية

نظام الكفاية

52 competences

compétences

 من إن
ً
جازه، ناتجة عن �علمات معارف وم�ارات وقدرات يك�س��ا الفرد وتصبح جزءا

ِكفاياٌت 
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ش�ل فعال �� وضعيات ومك�سبات متعددة يحصل�ا و�وظف�ا �� أداء أ�شطة وم�ام �
.م من التلق�ن إ�� التم���ولذلك تقت��� الكفاية االنتقال �� التعليم والتعل. جديدة

53 competency-based training program

programme basé sur les compétences

�ظ�ر�ا بإتقان، و�حدد برنامج ُيحدد الكفايات ال�� يجب ع�� املدرس أن يؤد��ا و 
ية الوصول إ�� املستوى املعاي�� ال�� يخضع ل�ا �ذا اإلتقان، و�ضع عليھ مسؤول

ت واأل�شطة وامل�مات املطلوب من الكفاية، وتخطيط وتصميم طائفة من اإلجراءا
وتمكنھ من ممارسة عملھ  التعليمية ال�� يؤد��ا �� املواقف التعليمية ا��تلفة

.بفعالية ونجاعة

برنامج تدر�ب قاِئم ع�� الِكفايات

54 comprehension test

test de compréhension

ن استعدادات الفرد، األول يكشف ع. رائز االستعداد ورائز النمو: الرائز قسمان
ومن الروائز ما تقاس بھ . والثا�ي يكشف عن درجة تقدمھ أو تأخره بال�سبة إ�� سنھ

ة، وم��ا ما تقاس بھ درجة القدرة، أو الدقة أو الذ�اء العام، أو امل�ارة العملي
�و ���ي���، وم��ا ما  وم��ا ما. التحصيل، أو قوة ال��صية، أو كيفية االستجابة

.�و لفظي، أو غ�� لفظي إ��

�م
َ

اختبار الف

55 continuous control

contrôle continu

 أعمال التالميذ ومراقب��ا مجموعة من الفروض واألعمال وامل�مات ال�� �س��دف ت�بع
داف املرسومة لتحديد بكيفية منتظمة ورصد نتائج�م للتأكد من مدى تحقيق األ�
فز للتعلم لدى التالميذ نقاط الضعف لد��م بقصد تدارك�ا، كما ��دف إ�� خلق حوا

د االقتضاء �� تقدير وتحصيل املعطيات املوضوعية ال�� يمكن الرجوع إل��ا عن
.أعمال�م

ِمّرة
َ
بة ُمست

َ
اق ُمر

56 control

contrôle

 
ٌ
بة

َ
اق ُمر
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ن��يات و�جراءات أ�شطة �عتمد املالحظة والفحص الدقيق والتحليل بطرق وم
 امل�نية وت�بع تطور ممارساتھ ووسائل �ستخدم�ا املشرف ملراقبة أداء املعلم لواجباتھ

لعمليات املنجزة مع اعتمادا ع�� جمع البيانات ��دف التأكد من مدى مطابقة ا
.املتوقعات، وذلك ��دف �عديل وت��يح س�� العمل

57 cooperative teaching

enseignement coopératif

�ن إ�� مجموعات صغ��ة اس��اتيجية تدر��ية وتدر�سية قائمة ع�� تقسيم املتدر�
حملوا مسؤولية مش��كة متفاوتة القدرات، ليعملوا و�تعلموا �عض�م من �عض، و�ت

.عن �علم�م

تدر�س �عاو�ّي 

58 coordination

coordination

دل وا��وار واالس�شارة وظيفة من وظائف النظام ال��بوي تتأسس ع�� تحقيق التبا
و�� م�مة . طراف الفاعلة فيھب�ن مختلف ب�يات و�يا�ل النظام أو �� قل��ا أو ب�ن األ 

�قامة تواصل ب�ن فرق من م�مات اإلشراف ال��بوي أيضا ال�� �ساعد ع�� إ�شاء و 
حقيق �دف محدد العمل لتنظيم العمل ا��ما�� وتحقيق وحدتھ والعمل ع�� ت

لوقت املطلوب للعمل، ومتفق عليھ، وذلك ��دف توحيد ا���ود وتوج���ا، تحديد ا
ل والش�ل الذي �س�� ع�� تحديد كمية ونوعية العمل املطلوب، وتحديد برنامج العم

.ن��ھ

سيٌق 
ْ
�

َ
ت

59 core curriculum

programme de base

�� التقليدي ن�يجة شعور من�� من املنا�� ا��ديثة ال�� ظ�رت ملعا��ة عيوب املن
ق النمو الشامل عند املتعلم�ن املر��ن واملعلم�ن بأن الفصل ب�ن املواد الدراسية �عي

ن�� ا��وري بحاجات و�قلل من كفاي��م املعرفية واالجتماعية؛ لذلك ا�تم امل
��دف إ�� تزو�د جميع و . املتعلم�ن ومشكال��م �� إطار حاجات ا��تمع ومشكالتھ

اجون إل��ا ملواج�ة مشكالت املتعلم�ن بقدر مش��ك من املعارف وامل�ارات، ال�� يحت
.ومتطلبات ا��ياة

م��اج محورّي 
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60 corrective actions

actions correctives

: ن الشروط، أ�م�اعمليات ت��يحية عالجية، �ستلزم أن تتوفر ف��ا مجموعة م
لتقو�م الكتا�ي والشف�� مراعاة جميع األ�داف النوعية واملرحلية، تنو�ع وسائل ا

ل��نامج الدرا��� �� ا��االت والتطبيقي، وفق ما تمليھ طبيعة املادة، وتحقيق نتائج ا
.املعرفية والسلوكية وامل�ار�ة والوجدانية

��يحّية
َ
إجراءات ت

61 creativity

créativité

ستد�� من املدرس مستوى التجديد واإلتقان والتف�ن �� طر�قة إلقاء الدرس، مما �
.عاليا من الدر�ة واملراس

ِإبداعٌ 

62 criterion

critère

و مؤسسة أو برنامج صيغة تصف قدرة أو م�ارة أو كفاية ي�ب�� أن ي���ن ��ص أ
و�ستخدم املعيار . لتحققع�� امتالك�ا، و�� تحدد ا��د األع�� من التحكم أو من ا

.ملبمثابة مقياس للمقارنة والضبط ولتوجيھ مستوى جودة الع

ِمْعياٌر 

63 critical thinking

esprit critique

مھ و��ّ�� معلوماتھ حذق معر�� يراجع املتعلم بواسطتھ طرق التفك�� و�راقب �
ّ
عل

 وصيغا لتفك��ه، �ا
ً
��رائط املفا�يمية ومعارفھ ومن��ية عملھ، و��تكر صورا

سائل عملھ ووثائقھ ليتجنب والشب�ات والرسوم وا��داول البيانية، و�حلل معارفھ وو 
.التح�� والنمطية

اِقد
َ
فك�� ن

َ
ت

64 cultural competence

compétence culturelle

ات املرتبطة بحقول كفاية ل��سيخ املعرفة وامتالك شبكة املفا�يم واملصط��

ِكفاية ثقافّية
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.الدراسة و�عميق املعرفة األدبية

65 curriculum

programme; curriculum

�شطة ال�� يخطط ل�ا من أجل ا����ات ال��بو�ة والثقافية واالجتماعية والفنية واأل
أ�داف، محتو�ات، (تدر�س ت�و�ن املتعلم، وتتعلق ب�ل امل�ونات ال�� يتضم��ا اال

�يؤ�ا املدرسة للتالميذ وال�� �.) طرق التدر�س، كتاب مدر���، وسائل التقو�م، إ��
�داف�ا ال��بو�ة بقصد مساعد��م ع�� النمو الشامل و�عديل سلوك�م طبقا أل 

.ا��ددة

ِمْ��اٌج 
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D
66 detachment

détachement

 قائھ تا�عا لألو�� متمتعاانتقال املوظف من مؤسستھ األصلية إ�� مؤسسة أخرى  مع ب
ارة من دولة ألخرى، وتجدد وتختلف مدة اإلع. بجميع حقوقھ �� ال��قية والتقاعد ف��ا

.�ذه املدة من قبل املدرس�ن بحسب الطلب

 
ٌ
إعارة

67 developmental supervision

supervision développementale

� لھ تطورا �عيد نمط من اإلشراف يقّدم خدمات إشرافية متدرجة للمدرس، ت�
ملشكالت التعليمية املدى، ليصبح قادرا ع�� اتخاذ القرارات الرشيدة، وحل ا

مية ال�� تواج�ھ، و�را�� مراحل تطور املدرس�ن ا
ّ
لعلمية وامل�نية والنفسية والتعل

اإلشراف : ا��، ��و�واك��ا، وذلك من خالل أنماط مختلفة من السلوك اإلشر 
الح املباشر عند ظ�ور التوجي�� املباشر و�فرض فيھ املشرف ال��بوي قرار اإلص

�سية، اإلشراف التثقيفي تقص�� حاد �� �عامل املدرس مع املواقف واملشا�ل التدر 
طو�ر�ة ا��ددة ال�� �عرض�ا املباشر يوجھ إ�� اختيار أحد البدائل املعرفية أو الت

ن التعاون من أجل اتخاذ املشرف ال��بوي، واإلشراف التعاو�ي املب�� ع�� أساس م
.قرارات تدر�سية لتحس�ن املواقف التعليمية

إشراف تطو�رّي 

68 didactic contract

contrat didactique

ما ي�تظره الطلبة من قواعد ضمنية وصر�حة تحدد ما ي�تظره املعلم من طالبھ و 
در�سية، والغرض األسا��� و�قوم التعاقد التدر���� ع�� اح��ام العالقة الت. املعلم

د تدر����ّ 
ُ
�عاق
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ا ك��م م��ا، و�ل مرحلة يمر ��منھ اك�ساب املعارف وامل�ارات من طرف التالميذ و�� تم
.التلميذ ت�ون ن�يجة الح��ام �ذا التعاقد

69 didactic discourse

discours didactique

اب التدر���� خصائص �ل ما ي�تجھ املدرس من عبارات شفو�ة أو كتابية، ول��ط
ا يميل بھ املدرس إ�� مم��ة م��ا أنھ خطاب توس�� يحاول البحث عن سبل تطبيق م

اءات تحاور مع املتلقي، تأكيد قضاياه من خالل املمارسة، وتفاع�� يقوم ع�� إجر 
ن علوم مختلفة، و�رشادي يقدم وصفات وتوج��ات، وتخص��� يحيل إ�� مراجع م

ظر�ة أو عملية، ومرج�� و�دما�� يقدم اف��اضات و�ؤكد�ا باالس�ناد إ�� مراجع ن
.�عتمد ع�� مرجعيات، وأخ��ا خطاب ��ا��

ِخطاب تدر����ّ 

70 didactic situation

situation didactique

.تالميذ واملادة الدراسيةوضعية �عليم و�علم �شمل أنماط التفاعل ب�ن املدرس وال

وضعية تدر�سّية

71 didactic transfer

transfert didactique

س وجعل�ا مناسبة تحو�ل املعرفة من معرفة عاملة إ�� معرفة قابلة للتدر�
ظيم�ا وتص�يف�ا وترتي��ا ��صوصيات املتعلم�ن ومستجيبة ��اجا��م وذلك بإعادة تن

لفعل التعلي�� التعل�� وما و�ي�لة محتو�ات املادة الدراسية بناء ع�� ما يتطلبھ ا
اليقظة : ي�ن، �ماتقتضيھ الوضعيات التعلمية، وذلك بمراعاة معيار�ن أساس

ييف، الصدق واالل��ام التدر�سية والتح�� باملوضوعية �� عملية التحو�ر والتك
.ع السياق املدر���باملقتضيات ال�� تفرض�ا املعرفة العلمية ح�ن تكييف�ا م

تحو�ل تدر����ّ 

72 didactic treatment

traitement didactique

ك�شاف املعلم�ن ألخطاء عملية من عمليات التقو�م الشمو�� ال�ادف، تتأسس ع�� ا
جرائية ناجعة ل�ا قصد املتعلم�ن و���يص�ا، ووصف�ا وتص�يف�ا، وتقديم معا��ة إ

�ة تدر�سّية
َ

ُمعا�
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لعم�� داخل الفصل الدرا��� تمكي��م من االنتقال باملك�سبات النظر�ة إ�� التطبيق ا
ء وتص�يف�ا، البحث اك�شاف األخطاء، وصف األخطا: وخارجھ، وتمر بمراحل أ�م�ا

.عن مصادراألخطاء وأسبا��ا، و�عداد عدة حلول ملعا����ا

73 didactics

didactique

عق�� أو وجدا�ي أو  الدراسة العلمية لتنظيم وضعيات التعليم بقصد بلوغ �دف
جر�ب وتقييم ح��� حر�ي ��دف دراسة شروط إعداد الوضعيات املق��حة وت

لوغ األ�داف العامة وت��يح االس��اتيجيات ال��بو�ة قصد ت�سي�� التعليم و�
.يم وتخطيطھوالنوعية ال�� ترتبط ب�ل ما �و مدر��� منظم لغرض التعل

در�س
ّ
ّن الت

َ
ف

74 disciplinary procedure

procédure disciplinaire

الفة ما، و��ون إما تصرف إداري ُيتخذ �� حق موظف أو معلم أو طالب، �س�ب مخ
ظام املعمول بھ �� املؤسسة بالعقاب التأدي�� الذي يتحدد �� ا��الفة و�� ضوء الن

.بة التمادي �� ا��الفةال��بو�ة، و�ما بتوجيھ إنذار إ�� ا��الف يحذره من مغ

إجراء تأدي��ّ 

75 discipline

discipline

ل�� يق��ف�ا املوظفون، األعمال نظام �سنھ الوزارة املعنية ملعا��ة األخطاء امل�نية ا
 ع واجباتھ ال�� �عت�� جزءا مناملتنافية مع واجبات املوظف، ��دف  إصالح ما ي�نا�� م

.النظام األسا��� للم�نة

 
ٌ
ِضباط

ْ
ان

76 divergent teaching strategies

 stratégies divergentes d’enseignement

االستجابة الحتياجات  اس��اتيجيات �عتمد ع�� طائفة من ا��طط تمكن املعلم من
اجا��م التعليمية وتوفر ل�م الطلبة ع�� اختالف قدرا��م وميول�م وا�تماما��م واحتي

.اتيةفرصا مت�افئة للف�م واالس�يعاب �� مختلف املواقف ا��ي

در�س
ّ
نو�ع الت

َ
اس��اتيجيات ت
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E
77 educational accountability

responsabilité éducative

حقيق األ�داف ال��بو�ة إجراء يتخذ لتحديد مسؤولية �يئة التعليم ملعرفة مدى ت
دقيقة للمعارف وامل�ارات ا��ددة، من خالل أدوات تقو�م متوافقة مع املعاي�� ال
وتتحمل اإلدارات . لتقو�مالواجب تدر�س�ا،  معاي�� األداء التدر����، ثم معاي�� ا
ذي يقاس عادة بواسطة التعليمية واملدارس مسؤولية تحقيق املستوى املطلوب ال

ية �القراءة والكتابة االختبارات التحصيلية ا��ارجية لعدد من املواد األساس
عالن مستوى األداء والنتائج والر�اضيات والعلوم، و�التا�� ا��اسبة ع�� ذلك، مع إ
وعة من امل�افآت وا��زاءات للرأي العام و���اق ذلك بإجراءات تقود إ�� �شكيلة متن
 لنتا

ً
ئج �ل مدرسة، �غية االرتقاء وأنواع من الرعاية العالجية أو ح�� الوصاية تبعا

.بجودة املدخالت والعمليات وا��رجات

ُمساءلة تر�وّ�ة

78 educational activities

activités pédagogiques

د�ي �� ممارسة أنواع ال�شاط أ�شطة ��تم باملتعلم و�ع�� بما يبذلھ من ج�د عق�� أو ب
�� خارج�ا بحيث �ساعد الذي ي�ناسب مع قدراتھ وميولھ وا�تماماتھ �� املدرسة و
لب النمو البد�ي والذ��� ع�� إثراء ا����ة واك�ساب م�ارات متعددة بما يخدم مطا

سسة التعليمية �ذه وتنظم املؤ . لدى التالميذ ومتطلبات تقدم ا��تمع وتطوره
 �دافا �عليمية وتر�و�ة وثيقةاأل�شطة �� ت�امل مع ال��نامج العام، بحيث يحقق م��ا أ

لدرا���، مما يؤدي إ�� نمو الصلة باملن�� املدر��� �� الصف أو خارجھ خالل اليوم ا
ية واالنفعالية وا��سمية املتعلم �� جميع ا��وانب ال��بو�ة واالجتماعية والعقل

.إلنتاجمما ينجم عنھ ��صية متوازنة قادرة ع�� ا. واللغو�ة، إ��

أ�شطة تر�وّ�ة
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79 educational administration

administration pédagogique

امة والعملية التعليمية األعمال واأل�شطة اإلدار�ة املتصلة با��ياة املدرسية ع
ة بإشراف املدير التعلمية خاصة، ال�� تنظم السلوك ال��بوي داخل املدرس

ن �� املدرسة مش�ل�ن ومساعديھ، وتت�ون من طاقم مت�امل يضم املدير والعامل�
خطيط السليم والتنظيم وحدة عضو�ة �� املشاركة وتحمل املسؤولية، من خالل الت

.والتعاون 

إدارة تر�وّ�ة

80 educational audit

audit pédagogique

ل��بوي �� مف�ومھ الشامل الذي نظام مب�� ع�� معاي�� مالئمة و�جرائية لقياس األداء ا
بيداغو�� لتحقيق طفرة �ستلزم ترت�ب األولو�ات �� مجاالت التدخل ال��بوي وال

تأسس ع�� مقومات جو�ر�ة نوعية �� ال��بية والتعليم اس�نادا إ�� مرجعية محددة ت
ن��ية ��مع وتقييم األدلة �سقية للعمليات ال��بو�ة والتعليمية، وعملية منظمة وم

�ن النتائج واملعاي�� والقرائن �ش�ل موضو��، لتحديد مدى التوافق والتطابق ب
رف خب��، �ستعمل مجموعة املقررة وتبليغ األطراف املعنية بالنتائج معتمدة من ط

ومستقل ع�� نوعية  من التقنيات اس�نادا إ�� معاي��، ��دف إصدار حكم معلل
.املتعلقة بھ ومصداقية املعلومات، وتقدير فاعلية النظام واإلجراءات

تدقيق تر�وّي 

81 educational bulletin

bulletin éducatif

�ن، �ستطيع املشرف من �شرة �ستخدم �وسيلة اتصال ب�ن املشرف ال��بوي واملدرس
مشا�داتھ بقدر معقول من خالل�ا أن ينقل إل��م �عض خ��اتھ وقراءاتھ ومق��حاتھ و 

.ا���د والوقت

شرة تر�وّ�ة
َ
�

82 educational contract

contrat pédagogique

اقد �� العالقة ال��بو�ة مجموع البنود والقواعد ال�� تحدد ما يتوجب ع�� �ل متع

د تر�وّي 
ُ
�عاق
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 و��ب�� ع��. ھ ب�ن املتعاقدينالقيام بھ وما ي��تب عليھ من محاسبة �� حال اإلخالل ب
مش���ا ب�ن املتعاقدين  اإلعالن عن عناصر العقد، و�لزم أن ي�ون : املراحل اآلتية

 ادية للتنفيد، االل��ام ب�نودمتعلقا بال��امج واأل�داف ومدد اإلنجاز واملعطيات امل
يبا ملتطلبات العقد، العقد، ضبط و�عديل س�� العمل ومراجعتھ بما يجعلھ مستج

.والتقو�م و�و مرحلة فحص مدى تحقق أ�داف العقد

83 educational control

contrôle pédagogique

ظمة التعليم ومنا��ھ ضبط ومتا�عة س�� العمل �� املؤسسة ال��بو�ة وتطبيق أن
أل�داف املسطرة وفقا ومتا�عة أداء املدرس لواجباتھ، والتأكد من مدى تحقيق ا

طابقا ملا �و مقرر، لل�شر�عات والتوج��ات، والتحقق من أن ما يتم إنجازه م
��بوي واملدر��� وتوج��ھ نحو واك�شاف مظا�ر التع�� و�عديل االنحرافات �� األداء ال

النظام األمر��ي (دخل ت�يان األمر الواقع بدون ت: واملراقبة نوعان، ��. األفضل
النظام (ات املناسبة ، والثا�ي يف��ض �� املراقب سلطة اتخاذ اإلجراء)نموذجا

).الفر���� نموذجا

بة تر�وّ�ة
َ
اق ُمر

84 educational council

conseil éducatif

ل ال��بوي ا��اص مجلس تناط بھ م�ام إعداد مشار�ع ال��امج السنو�ة للعم
�امج واملنا�� التعليمية باملؤسسة وال��امج الداعمة، وتقديم اق��احات �شان ال�

عنية، إضافة إ�� الت�سيق وعرض�ا ع�� مجلس السلطات ا��لية لل��بية والت�و�ن امل
لتالميذ ع�� األقسام و�رمجة ب�ن مختلف املواد الدراسية و�بداء الرأي �شان توز�ع ا

ؤسسة وتنظيم األ�شطة االختبارات واالمتحانات ال�� يتم تنظيم�ا ع�� صعيد امل
.واملبار�ات واملسابقات الثقافية والفنية

مجلس تر�وّي 

85 educational counselor

conseiller pédagogique

رف، و�شتغل �� أستاذ متخصص يمارس م�امھ واختصاصاتھ تحت مسؤولية املش
رشاد املعلم�ن نحو أفضل إطار برنامج عمل يضعھ املشرف ال��بوي، يقوم بتوجيھ و�

ُمرِشد تر�وّي 
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لتعليمية التعلمية، ع�� أسس السبل �� ا��ال التعلي�� من أجل االرتقاء بالعملية ا
اءة ومبدعة، قائمة ع�� التخطيط وال���يص وصياغة مقاصدية �ادفة و�ن

.ية التعليمية التعلمية وتطو�ر�اواالرتقاء بم�ارا��م املعرفية وامل�نية، وتقو�م العمل

86 educational development strategy

stratégie du développement de l'éducation

ت االجتماعية خطة �عد من أجل ضمان توافق أ�داف التعليم مع األولو�ا
��دمات ال��بو�ة من وتقوم ع�� تنظيم وتخطيط �ل ا. واالقتصادية الطو�لة املدى

.أجل تطو�ر التعليم وتحقيق جودة مردوديتھ

اس��اتيجية تطو�ر ال��بية

87 educational distribution

distribution éducative

رات الدراسية و�عتمد توز�ع سنوي تقسم فيھ دروس مختلف فروع املادة ع�� الدو 
أساتذة املستوى الواحد،  عليھ املعلم �� إنجاز عملھ طيلة السنة بت�سيق مع بقية

دد مع مراعاة العطل مما �ساعد ع�� إنجاز املقرر �ش�ل عادي و�� الوقت ا��
يجعل املعلم يقف عند  واملناسبات، وتقديم صيغة عملية إجرائية لتنفيذ املقرر 

�ا و�عطاء ا��انب مختلف الصعو�ات و��� الوسائل وا��لول املمكنة لتجاوز 
.التطبيقي ما �ستحق من العناية

توز�ع تر�وّي 

88 educational documents

documents éducatifs

دب�� الزمن، وتك���� وثائق �ع�� بتخطيط وتنظيم الدروس والت�شيط ال��بوي وت
صر األساسية �� تقو�م أ�مية خاصة �� العملية التعليمية و�عد عنصرا من العنا

و�طاقة التحض�� وورقة  دف�� النصوص: عمل املدرس�ن أثناء الز�ارات الصفية، م��ا
.الفروض املنجزة ودفاتر التالميذ

وثائق تر�وّ�ة

89 educational documentس control

contrôle de documents éducatifs

شيط ال��بوي وتدب�� الزمن، مراقبة الوثائق ال�� �ع�� بتخطيط وتنظيم الدروس والت�

بة الوثائق ال��بوّ�ة
َ
اق ُمر
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ن العناصر األساسية �� وتك���� أ�مية خاصة �� العملية التعليمية و�عد عنصرا م
لنصوص و�طاقة إعداد دف�� ا: تقو�م عمل املدرس�ن أثناء الز�ارات الصفية، مثل

.وورقة الفروض املنجزة ودفاتر التالميذ

90 educational evaluation

évaluation pédagogique

ق األ�داف املرسومة، ��دف تقدير ا���ود ال��بو�ة والتعليمية ال�� تبذل ل�ي تتحق
درس أو املف�ش أو الكشف عن مدى القرب أو البعد عن األ�داف بحيث ي�ون امل

و�تضمن ذلك . ي تحققالعامل ال��بوي ع�� العموم ع�� بص��ة بمدى النجاح الذ
ن قصور وتحسي��ا لز�ادة معرفة قيمة األ�شطة ال�� تخطط وتنفذ، و�صالح ما ف��ا م

�داف، الشمول، االستمرار، و�جب أن تتوفر �� التقو�م شروط االرتباط باأل . فاعلي��ا
.التعاون، وصالحية األدوات

تقو�م تر�وّي 

91 educational evaluation standards

critères d’évaluation pédagogique

ي�� واملؤشرات مستوى التمكن معاي�� ال�دف م��ا تطو�ر األداء املدر���، وتحدد املعا
.من موضوع التقو�م

معاي�� التقو�م ال��بوّي 

92 educational inspection

inspection pédagogique

م والتعليم، وت�ب�� ع�� م�مة يقوم ��ا املشرف ال��بوي بقصد تحس�ن عملية التعل
�عة س�� تنفيذ الرامج متا: القيام بمجموعة من امل�ام واألدوار والوظائف، م��ا
��م، إنجاز البحوث ال��بو�ة، التعليمية، تقو�م أداء املدرس�ن وت�و���م و�عادة ت�و�

لقات ت�و��ية، تفت�ش إعداد ال��امج وتطو�ر�ا، القيام بم�ام إدار�ة، ت�شيط ح
.ومراقبة املؤسسات ال��بو�ة

تفت�ش تر�وّي 

93  educational inspection tasks

devoirs d’inspection pédagogique

اقبة والت�بع لتطو�ر املوقف واجبات املف�ش ال�� ي�لف بالقيام ��ا، وتت��ص �� املر 

م�مات التفت�ش ال��بوّي 
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مل�نية وكفايات التلميذ التعلي�� التعل�� ب�ل عناصره، وتطو�ر كفايات املدرس ا
مية، و�حداث �غي�� إيجا�ي �� �ل عناصر العملية ا

ُّ
سة ل��بو�ة والتعليمية �� املدر التعل

من أجل تحقيق أ�داف  بالتعاون وال�شارك مع إدارة املدرسة ومع �يئة التدر�س
 ع�� التعلم والتحص

ً
.يلاملؤسسة ال��بو�ة بما ينعكس إيجابا

94 educational management

gestion éducative

�عت�� فضاء للعطاء واإلنتاج  تدب�� ينظر إ�� املدرسة باعتبار�ا منظومة إنتاجية؛ أي
.والت�سيق وال��شيد واملردودية، و�التا�� فالتدب�� ال��بوي يقت��� التخطيط

تدب�� تر�وّي 

95 educational model

modèle éducatif

يمية إ�� املمارسة اليومية �ش�� املصط�� إ�� �سق بأكملھ، ينطلق من السياسة التعل
التنظيم اإلداري والتأط�� لعملية التعليم ومرورا باملنا�� و��نظيم�ا وتخطيط�ا، و 

ھ الدينامي، و�عالقاتھ مع و��سم النموذج ال��بوي بطا�ع. ال��بوي واملوارد ال�شر�ة
�توضيحھ ألساليب إيصال�ا ال�سق الثقا�� واالجتما�� للقيم والنماذج السلوكية، و 

.وتبليغ�ا

نموذج تر�وّي 

96 educational objectives

objectifs éducatifs

أدنا�ا بحيث ت�ون تلك  أ�داف عامة تؤطر العمل التعلي�� من أع�� مستو�اتھ إ��
.األ�داف عبارة عن مبادئ موج�ة للنظام التعلي��

أ�داف تر�وّ�ة

97 educational planning

planification pédagogique

، عن طر�ق إعداد مجموعة عملية التوجيھ العقال�ي للتعليم �� حركة نحو املستقبل
لتعليم من تحقيق األ�داف من القرارات القائمة ع�� البحث والدراسة تمكينا ل�ذا ا

.الوقت املرجوة منھ بأنجع الوسائل وأك���ا فاعلية مع اس�ثمار

تخطيط تر�وّي 
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98 educational project

projet éducatif

جم�ا حاجات ومشكالت خطة �س�� إ�� تحقيق أ�داف معرفية م�ار�ة ووجدانية ت�� 
�دف تحس�ن الطرق �س�� التالميذ إ�� بلوغ�ا ع�� عمليات ممن��ة ومنظمة، �

داء التعلي�� والتعل�� و�� املتبعة داخل املدرسة وخارج�ا، مما �س�م �� ارتقاء األ 
.التنمية امل�نية

مشروع تر�وّي 

99 educational quality

qualité de l'éducation

ية متعارف عل��ا لتحقيق ال��ام املؤسسة التعليمية بإنجاز معاي�� ومؤشرات حقيق
لتوثيق لل��امج واإلجراءات نقلة نوعية �� عملية ال��بية والتعليم تقوم ع�� أساس ا

و�ات األداء، من خالل والتفعيل لألنظمة واللوائح والتوج��ات واالرتقاء بمست
لفاعلة و�يجاد اإلجراءات اال�تمام بمستوى أداء املعلم�ن واإلدار��ن واملتا�عة ا

 ستمرة، واتخاذ �افة اإلجراءاتالت��يحية الالزمة وتنفيذ برامج التدر�ب املقننة وامل
�� العامل�ن و�� مستوى  الوقائية لتال�� األخطاء قبل وقوع�ا، ورفع درجة الثقة
.حسي��ا بصفة مستمرةا��ودة ال�� حقق��ا املؤسسة داخل النظام، والعمل ع�� ت

عليم
ّ
جودة الت

100 educational space

espace éducatif

ت ال�� �س�� إ�� تطو�ر النظام التعلي�� الذي يصمم املدارس واملعا�د وا��امعا
�م ع�� اختيار امل�ن ال�� ا��تمع و�كساب األفراد امل�ارات ا��تلفة ال�� �ساعد
.� أعمال�ميتوج�ون إل��ا برغبا��م، و�ساعد�م �� تحس�ن كفاء��م �

فضاء �علي��ّ 

101 educational stage

cycle éducatif

ددة ت�ت�� بامتحان يمنح مدة زمنية �� التعليم أو الت�و�ن ل�ا أ�داف و�رامج مح
.الطالب ش�ادة �عد اجتيازه بنجاح

مرحلة تر�وّ�ة

102 educational supervision إشراف تر�وّي 
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supervision pédagogique

د ا��اجات وتحديد�ا عملية فنية تخطيطية قيادية إ�سانية شاملة تنطلق من رص
�الة الفعلية؛ أي ما �و وترتي��ا حسب أولو�ات محددة  قصد تقدير الفارق ب�ن ا�

��طط املالئمة للتطو�ر، �ائن و��ن ا��الة امل�شودة، ما ي�ب�� أن ي�ون، ورسم ا
محاور�ا ومساعدة املدرس�ن  ��دف تقو�م وتطو�ر العملية التعليمية وال��بو�ة ب�افة
ة ال��بو�ة واإلدار�ة وتحس�ن ع�� تطو�ر قدرا��م وم�ارا��م وتطو�ر كفايا��م األدائي

أ�دافھ لتحقيق جودة األنظمة  أدا��م امل�� والعم�� وتنفيذ امل��اج ال��بوي وتحقيق
اركة اإلشراف ال�شار�ي و�عتمد ع�� مش. 1: و من أنواع اإلشراف ال��بوي . ال��بو�ة

ء ع�� التفاعل اإليجا�ي جميع األطراف املعنية من مشرف�ن ومدرس�ن ومتعلم�ن بنا
ن قبل املشرف ال��بوي، و�تعلق فيما بي��م وتقديم الدعم واملساندة وا����ة ال��بو�ة م

ية اإلشرافية من عدة أنظمة �ذا األسلوب بنظر�ة النظم املفتوحة ال�� ت�ناول العمل
وتتمثل . ك التعلي��جزئية مستقلة ترتبط بالسلوك اإلشرا�� للمشرف�ن والسلو 

اإلشراف العيادي، . 2. دارسأ�داف اإلشراف ال�شار�ي �� تحس�ن نوعية التعليم �� امل
شرف ال��بوي، وتحدد �ذه و�عتمد ع�� ز�ادة فاعلية املالحظة الصفية من جانب امل
ن �سلكھ من أجل مساعدة املالحظة نوع السلوك اإلشرا�� الذي ي�ب�� ع�� املشرف أ

� املمارسة الصفية و�عد تحديد مواطن القوة ومواطن الضعف والتع�� �. املدرس
اء تر�وي لتقديم �غذية راجعة و�اتفاق مع املدرس يخطط لتنفيذ ز�ارة ثانية ي�بع�ا لق

و عملية اإلشراف ال��بوي الشامل، و�. 3. تمكن املدرس من تطو�ر م�اراتھ التدر�سية
ا التفاعل البناء واملثمر �عاونية ���يصية تحليلية وعالجية مستمرة يتم من خالل�

تعليمية التعلمية ب�ن املشرف واملدرس بقصد تحس�ن جميع عناصر العملية ال
راف تقّدم من اإلشراف التطو�ري والذي �عت�� نمطا من اإلش.  4.وتحقيق جود��ا 

 �ع
ً
 خاللھ خدمات إشرافية متدرجة للمدرس، ت�� لھ تطورا

ً
يد املدى، ليصبح قادرا

مية ال�� تواج��ھ/ ميةع�� اتخاذ القرارات الرشيدة، وع�� حل املشكالت التعلي
ّ
. التعل

��قيقي والوظيفة األساسية و��تم بالفروق الفردية ب�ن املدرس�ن و�ركز ع�� الدور ا
. نيةنمية م�ارا��م وكفايا��م امل�لإلشراف ال��بوي واملتمثلة �� تطو�ر أداء املدرس�ن وت

ية عندما يتحدث املدرس ومن أ�م خطوات اإلشراف ال��بوي التطوري اإلصغاء بفاعل
اح �غرض معرفة يظل املشرف منصتا ح�� ي�ت�� املدرس من حديثھ، االس�يض

بھ، التحف�� و�عز�ز  املش�لة بوضوح، القدوة وتوجيھ املدّرس ملا يجب أن يقوم
. 5.  ل�� �ع��ضھاملواقف ليحسن املدّرس أداء ومساعدتھ ع�� حل املشكالت ا
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املدرس�ن لتقديم   ساعدةاإلشراف اإلبدا�� الذي ال يقتصر دور املشرف فيھ ع�� م
. � الطاقات املتم��ة لد��مالقدرات وتفج�  أحسن ما لد��م بل يتعدى ذلك إ�� تحر�ك

و�و��ن من املدرس�ن �و الذي �عمل ع�� اك�شاف امل  فاملشرف ال��بوي املبدع
.ومساعد��م ع�� تحقيق أق��� ما لد��م

103 educational supervision roles

rôles de supervision pédagogique

��يئة امليدان ال��بوي : ثل ��األدوار ال�� يجب ع�� املشرف ال��بوي القيام ��ا وتتم
ستجابة الفاعلة املتفاعلة لإليمان بحتمية التغي�� اإليجا�ي كقاعدة للتطو�ر، واال 

�بو�ة واملدرس�ن والطالب معھ، و�غي�� االتجا�ات املنحرفة لدى �عض القيادات ال�
 تعلم واملدرس ملواج�ة تحدياتنحو االستقامة �� العمل ال��بوي والتعلي��، و��يئة امل

طور امل�سارع �� مجال العصر وفق منظومة قيمية أخالقية مت�املة، ومواكبة الت
س��اتيجيات مت�املة إلدارة تقنية املعلومات واالتصاالت وتوظيف�ا بفاعلية، و�ناء ا
لقدرات الفردية واملؤسسية املعرفة واملسا�مة �� تطو�ر مجتمع املعلومات، و�ناء ا

أخ��ا تطو�ر ب�ئات التعلم للتكيف مع املتغ��ات امل�سارعة واإلس�ام �� إحدا��ا، و 
.وتحس�ن نتائج�ا النوعية

أدوار اإلشراف ال��بوّي 

104 educational supervisor

superviseur pédagogique

مل�� وحل املشكالت خب�� ف�� وظيفتھ الرئ�سية مساعدة املدرس�ن ع�� النمو ا
لفنية لتحس�ن أساليب التعليمية ال�� تواج��م باإلضافة إ�� تقديم ا��دمات ا

املدرس و��ن ا���ة  التدر�س وتوجيھ العملية ال��بو�ة، و�و حلقة الوصل ب�ن
�� تحس�ن امل�ارات املسؤولة عنھ فنيا، و�عمل ع�� تقو�م املدرس ومساعدتھ ع

.التدر�سية والعملية ال��بو�ة بأكمل�ا

ُمشِرف تر�وّي 

105 educational supervisor’s functions

fonctions du superviseur pédagogique

ة �� عملية إعداد الدخول املشارك: الوظيفة اإلدار�ة -: من أ�م وظائفاملشرف ال��بوي 
لدراسية ع�� املدرس�ن املدر���، اإلس�ام �� بناء و�ي�لة وتوز�ع جداول ا��صص ا

شرف ال��بوّي 
ُ
وظائف امل
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و الذا�ي، ا��رص ع�� مساعدة املدرس�ن ع�� النم: الوظيفة ال��بو�ة -.  واملدرسات
��ديثة، مساعدة املدرس توظيف التقنيات والطرائق ا��ديدة والوسائل التعليمية ا

لوسائل التعليمية ا��ديدة ع�� كيفية تنفيذ املقررات واستعمال الكتاب املدر��� وا
لتواصل والتفاعل الصفي وأساليب والتعلم الفعال واس��اتيجيات التدر�س وأش�ال ا

ديد أساليب وطرق تج: الوظيفة البيداغوجية -. وتنو�ع أساليب وأدوات التقو�م
ت البيداغوجية �� التدر�س لتحقيق تطو�ر التعلم والتحصيل، تحديد املشكال 

وتحليل�ا ) التقو�م -س أساليب التدر� -ا��توى  -األ�داف (مختلف عناصر امل��اج 
س�ام �� طرق الت�شيط والبحث ل�ا عن ا��لول املالئمة، وت�و�ن فر�ق تر�وي لإل 

اية �ل عام درا��� يتضمن والورشات ال��بو�ة والندوات، و�عداد تقر�ر شامل �� ��
و�ات أداء املدرس�ن، مختلف الفعاليات املتعلقة باملادة وطرق تدر�س�ا، ومست

: الوظيفة التقو�مية -. موا��طط املستقبلية لتطو�ر أدا��م �� ضوء نتائج التقو�
ز�ز�ا، اك�شاف نقاط التعرف ع�� مراكز القوة �� أداء املدرس والعمل ع�� �ع

قو�م العملية التعليمية الضعف والعمل ع�� وتدارك�ا بأساليب الدعم املالئمة، ت
ابت�ار أساليب : بت�ار�ةالوظيفة اال  -. التعلمية �� شمولي��ا والعمل ع�� تطو�ر�ا

تجر�ب املستجدات جديدة لتطو�ر العملية التدر�سية والتعلمية، واختبار و 
.البيداغوجية واالستفادة من إيجابيا��ا

106 educational system

système éducatif

ع مقوماتھ الدي�ية نظام �ع�� عن الفلسفة ال��بو�ة للمجتمع �� ا���ام�ا م
بوي املتبع �� تر�ية وا��ضار�ة واالقتصادية، يضع ا��طوط العامة لل�سق ال�� 
� ت�و�ن ال��صية، ال�شء، كما يحدد ا��صائص العامة ال�� يتع�ن مراعا��ا �

ملية ال��بية أي جميع و�عتمد �� إطار الوسائل ع�� �ل األطراف املسا�مة �� ع
.مؤسسات ا��تمع

نظام تر�وّي 

107 educational training

formation pédagogique

ط ومصّمم لز�ادة الكفاية اإلنتاجية عن طر�ق ع
ّ
الج أوجھ القصور أو برنامج مخط

ة ت وامل�ارات واالتجا�ات بز�ادتزو�د العامل�ن �� م�نة التعليم ب�ل جديد من املعلوما

تدر�ب تر�وّي 
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.كفايا��م الفنية وصقل خ��ا��م

108 educational zone map

carte de zone pédagogique

الواقع، فتب�ن أ�مي��ا  خر�طة �عد�ا املشرف ال��بوي، �ستحسن أن ت�ون أقرب إ��
سسات التعليمية العمومية ا��غرافية والس�انية واالجتماعية، وأ�م املسالك واملؤ 

االقتصادية، واإلدار�ة وا��اصة، باإلضافة إ�� املرافق ا��يو�ة، االجتماعية و 
.والثقافية

خر�طة ُمقاطعة تر�وّ�ة

109 effective communication

communication efficace

ملعلومات أو تلق��ا بدرجات القدرة ع�� التواصل والتعامل مع اآلخر�ن ب�سر وتوصيل ا
و�عد . ات خاصة ومتعددةعالية من الكفاءة، مما يتطلب أن يتوفر الفرد ع�� م�ار 

�ستطيع من خاللھ أن يحقق  التواصل الفعال من األدوار امل�مة للمشرف ال��بوي، إذ
اللغة : روط من أ�م�ا األ�داف ال��بو�ة والتعليمية امل�شودة، وذلك بتوف�� ش

ف�� أجواء نفسية ومعرفية املش��كة، الثقة املتبادلة، �عدد قنوات االتصال، و تو 
.مالئمة

تواُصل فّعال

110 effective educational supervision 

competencescompétences de supervision pédagogique efficace

و�شمل السمات : رات الذاتيةامل�ا -: تتمثل م�ارات اإلشراف ال��بوي الفّعال �� ما ي��
الشعور باملسؤولية واإلخالص والقدرات الالزمة �� بناء ��صية األفراد مثل الذ�اء و 

ملتخصصة �� فرع من فروع و�� املعرفة ا: امل�ارات الفنية -واالبت�ار وضبط النفس؛ 
: امل�ارات اإل�سانية -؛ العلم والكفاءة �� استخدام�ا �ش�ل يحقق ال�دف بفاعلية

لت�سيق بي��م، وتحتاج إ�� وتتمثل �� قدرة املشرف ع�� التعامل مع املدرس�ن وع�� ا
 -إلبداع �� ب�ئة العمل؛ االستقامة و�ناء عالقات طيبة و�حداث املناخ املناسب ل

لعملية التعليمية وف�مھ و�� قدرة املشرف ع�� إدراك عناصر ا: وامل�ارات اإلدراكية
.لل��ابط ب�ن م�ونا��ا والبحث عن أنجع السبل لتطو�ر�ا

ِكفايات اإلشراف ال��بوّي الفّعال
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111 effective learning

apprentissage efficace

�شطة التعليمية ال�� تدفعھ نمط من أنماط التعلم ا��ديثة، �شارك فيھ املتعلم باأل
ر�قة ال�� س�ن���ا الستخدام إ�� التفك�� والتأمل �� املعلومات املقدمة لھ و�� الط

لتعليمية وتحصيل املتعلم �ذه املعلومات ��دف تحقيق الفعالية والنجاعة للعملية ا
افعية، و�� القوة ال�� الد: ومن أ�م شروط التعلم الفعال. لتنمية ذاتية للم�ارات

م، ب���يعھ الستغالل تدفع ال��ص إ�� القيام �سلوك مع�ن مثل الدراسة والتعل
ع�ن االعتبار �� األ�شطة معارفھ والتعامل اإليجا�ي مع أ�دافھ وميوالتھ وأخذ�ا �

لنظرة العلمية للتعليم، املدرسية؛ �س�يل االس�يعاب، و�و املف�وم الذي ي��جم ا
مستوى التعلم وجودتھ،  حيث تؤثر طرق واس��اتيجيات التدر�س بكيفية مباشرة ع��

املتعلم اللغوي واملعر��  تقديم األ�شطة التدر�سية بكيفية مالئمة ملستوى نمو: مثل
ك الوسائل التعليمية والوجدا�ي، استعمال التقنيات امل�سرة للف�م بما �� ذل

.ة ا��ديدة بمعارف املعلم�نالسمعية البصر�ة والصور واألسئلة املوج�ة، ور�ط املاد

م فّعال
ُّ
�عل

112 effective school

école efficace

 يفوق ما يمكن توقعھ بنا
ً
ء ع�� ما يتم تزو�د�ا بھ، مدرسة يحقق ف��ا الطالب تقدما

كس��م اال
ُ
علم الطالب امل�ارات واملعارف األساسية، وت

ُ
تجا�ات اإليجابية املتعلقة و�

 ا
ً
لفرص التعليمية املتم��ة باملواطنة، وتتعامل مع�م دون تمي��، وتكفل ل�م جميعا

�ل القيم واالتجا�ات واملت�افئة للوصول إ�� درجة اإلتقان بحيث تن�� �� تحو 
يلة ع�� امتداد حياة العلمية والسلوكية ال�� تدرس�ا إ�� عادات وممارسات أص

.الطالب

َمدرسة فّعالة

113 effective teaching

enseignement efficace

ل دورالطالب �� التعلم و�عتمد ع�� � شاطھ الذا�ي ومشاركتھ نمط من التدر�س يفِعّ
ية، �املالحظة ووضع اإليجابية وقيامھ بمجموعة من األ�شطة والعمليات العلم

راف املعلم وتوج��ھ الفرضيات والقياس وقراءة البيانات واالست�تاج، تحت إش

ال ِعّ
َ
تدر�س ف
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ن املتعلم�ن كذلك من ممارسة القدرة الذاتي. وتقو�مھ
ّ

ة الواعية و�رفع من و�مِك
ت مجتمعھ ومن مستوى إرادة الفرد لنفسھ ومحيطھ ووعيھ لطموحاتھ ومشكال 

حداث التغي��ات املطلو�ة القدرة ع�� التحليل والف�م املستمر�ن، كما يؤدي إ�� إ
.وتحقيق األ�داف املعرفية والوجدانية وامل�ار�ة

114 end of program test

test de fin du programme

ة بقصد فحص درجة مجموع أدوات قياس تنجز من قبل عينة تالميذ مرحلة معين
��م من أ�داف برنامج درا��� مع�ن

ّ
.تمك

اختبار ��اية ال��نامج

115 establishment assessment

évaluation de l'établissement

قوة وجوانب الضعف �� عملية تقو�م تتم �� ضوء معاي�� محددة لتحديد جوانب ال
و�رتبط �ذا . لضعفأداء املؤسسة، من أجل �عز�ز نقاط القوة، وعالج نقاط ا

أن ت�ون من�ثقة من الرؤ�ة  التقييم  برؤ�ة املؤسسة التعليمية ورسال��ا، ال�� يجب
.الوطنية للتعليم، و�ما يؤدي إ�� تحس�ن األداء املؤس���

تقييم املؤسسة

116 e-supervision

supervision électronique

�بوي ع�� الوسائط نمط إشرا�� يقدم للمعلم�ن واملدارس م�مات اإلشراف ال�
تفاعل ال�شط مع �ش�ل يمك��م ال) اإلن��ن�ت(املتعددة �ا��اسوب والشابكة 

ذه العمليات �� الوقت وامل�ان املشرف�ن ال��بو��ن أو مع أقرا��م، مع إم�انية إتمام �
 ع

ً
ن إم�انية إدارة �ذه و�السرعة ال�� تناسب ظروف املشرف�ن ال��بو��ن، فضال

.العمليات من خالل تلك الوسائط

إشراف إلك��و�ّي 

117 evaluation criteria of curricula 

objectivescritères d’évaluation des objectifs des programmes

ال�� ي�ب�� توافر�ا ��  مجموعة من املواصفات والشروط املضبوطة وا��ددة علميا

ناِ��
َ
معاي�� تقِو�م أْ�داف امل
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ا�ساق : لدراسية، و�شتمل ع��اإلنجاز، �عتمد عل��ا �� تقو�م مرامي وأ�داف املنا�� ا
األ�داف لطبيعة  األ�داف مع طبيعة العصر وطبيعة مجتمع املعرفة، مالءمة

تنوع�ا، وضوح األ�داف املتعلم�ن، توازن األ�داف وت�امل�ا، شمولية األ�داف و 
.وشفافي��ا، وواقعية األ�داف وقابلي��ا للتحقق

118 experimentation

expérimentation

دق الفكرة ال�� تحمل�ا جزء من املس�� العل�� الختبار االف��اضات والتحقق من ص
.تلك االف��اضات

جر�ٌب 
َ
ت

39



F
119 feedback

rétroaction; feedback

مواز�ة مع ممارسة  �شاط عال�� �عتمد ع�� ���يص عمل املتعلم، و�تم بطر�قة
املعاي�� واملواصفات  العملية التعليمية التعلمية ل��صول ع�� نتائج تتفق مع

 ايات، و�س��دف املعاي�� ال��املطلو�ة وتق��ح حلوال لتجاوز ما �عيق التمكن من الكف
اإلشراف ال��بوي �� س��ورة  و�ظ�ر دور التغذية الراجعة �� نظام. لم يتم التحكم ف��ا

لتعليمة العامة للنظام عملية تقو�م ا��رجات ال��بو�ة ومدى تحقيق�ا لأل�داف ا
علي�� وتحس�ن العمليات ال��بوي، إذ �� ضو��ا تتم عملية التطو�ر ال��بوي والت

ح االختالالت التخاذ واألساليب واأل�شطة ومراجعة املدخالت والعمليات وت��ي
.القرارات املالئمة لتحس�ن وتطو�ر ا��رجات

غِذية راِجعة
َ
�

120 final examination

examen final

اء من دراسة محتوى املن��، امتحان �عده املدرس أو مجموعة من املدرس�ن �عد االن��
 ما ي�ون ع�� �يئة أسئلة مقالية أو موضوعية أو م

ً
�ام شاملة ��ميع مستو�ات وغالبا

.األ�داف وامل�ارات

امتحان ��ا�ّي 

121 free dialogue

dialogue libre

يمكن أن يتم باق��اح من  طر�قة ال يتوقف ف��ا اختيار الدرس ع�� املدرس فقط، بل
تعل�� ال يتعدى دور املدرس طرف املتعلم�ن أيضا، وأثناء س��ورة الفعل التعلي�� ال

ختار املتعلمون املشاركة والت�شيط واإلشراف ع�� حسن س�� ا��وار الذي ي

ِحوار ُحّر 
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.موضوعاتھ

122 function analysis

analyse des fonctions

نة واحدة، وتحديد حصر م�ام ومسؤوليات املوظف ذات الصفة املش��كة ضمن م�
.نجاز إحدى م�ام العملاملستوى امل�اري وسلسلة ال�شاطات ال�� يؤد��ا من أجل إ

تحليل الوظائف

123 functional gradation

gradation fonctionnelle

إذا تب�ن أنھ أم���  اك�ساب املوظف بحكم القانون درجة ضمن فئة من الدرجات،
ال�شر�عات، أو �� درجة مدة محددة �� عملھ دون انقطاع ودون مخالفة القوان�ن و 

.اتبھ ترقيةمماثلة ل�ا منذ �عي�نھ أو تار�خ حصولھ ع�� ز�ادة �� ر 

تدرُّج وظيفّي 

124 functional performance

performance fonctionnelle

مل�مات وتنفيذه ألعمالھ أثر ج�ود الفرد ال�� تبدأ بالقدرات و�دراك األدوار وا
النتائج ال�� يحقق�ا وفق ومسؤولياتھ ال�� ترتبط بوظيفتھ وت�لفھ ��ا املؤسسة، و 

.معياري الكفاءة والفاعلية

أداء وظيفّي 
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G
125 governance

gouvernance

سة، وأسلوب للتدب�� أداة لضبط وتوجيھ و�سي�� التوج�ات االس��اتيجية للمؤس
م وتوز�ع املسؤوليات يقوم ع�� ���يع ال�شارك �� العمل بناء ع�� حسن التنظي

لداخ�� وا��ار�� ملعا��ة وامل�ام، واالرتقاء بالقدرات والكفاءات ودعم التواصل ا
ء �� التنافسية وا��ودة �� أداالكث�� من أوجھ القصور وا��لل �� املؤسسات وتأ�يل�ا إ

ضباط للقانون، املشاركة، الشفافية، االن: امل�ام والوظائف، بناء ع�� مبادئ أ�م�ا
.املساءلة، الفاعلية والكفاءة، واملساواة وت�افؤ الفرص

 
ٌ
َح�امة

126 group dynamic

dynamique de groupe

 لتعليمية التعلمية، و�� فعالةتقنية ت�شيطية م�مة تتم االستعانة ��ا أثناء العملية ا
فاعل �� الفصل الدرا��� �� الت�شيط ال��بوي و�جراء م���� للتحكم �� تدب�� الت

اء ع�� التوتر ومنح�م واس�ثمار قدرات التالميذ واك�شاف موا���م ووسيلة للقض
.اال���ام والتوافق وروح التعاون ا��ما��

دينامّية ا��موعة

127 group work

travail de groupe

م يتم بإشراك مجموعة صغ��ة من التالميذ �� تنفيذ ع
ُّ
��، أو �عل

ُّ
مل، أو �شاط �عل

ألف�ار واألدوار، و�ساعد حل وضعية مش�لة، و�س�م �ل م��م �� ال�شاط، و��بادلون ا
.تھ�ل م��م اآلخر �� التعلم املطلوب بحسب إم�اناتھ وقدرا

عمل جما��ّ 

128 group-based model نموذج ُمتمرِكز حول ا��ماعة
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modèle basé sur le groupe

ماعة، وذاتا �شيطة وفاعلة نموذج �علي��، �عت�� فيھ املتعلم فردا فاعال داخل ا��
.منتجة، ومبدعة من خالل مواقف التعاون ا��ما��

129 growth

croissance

اليب واإلجراءات ال�� تطور متتا�ع ومتناسق ي��ق األداء بفضل مجموعة من األس
طو�ر األداء، و�مكن �ش�ل اس��اتيجية ��ل املشكالت أو تحقيق فرص مرتبطة بت

.ب��ة أيضاتطبيق�ا ع�� األفراد وا��ماعات الصغ��ة واملؤسسات الك

موٌّ 
ُ
ن

130 guidance

orientation

اءة ب�ن مرشد عملية مخططة ومنظمة وتفاعلية ت�شأ عن عالقات م�نية بن
�� ف�م ذاتھ يقوم ف��ا املرشد بمساعدة الطالب ع) طالب(ومس��شد ) متخصص(

مية سلوكھ اإليجا�ي، ومعرفة قدراتھ و�م�اناتھ وتبصر مشكالتھ ومواج���ا وتن
.صل إ�� تحقيق أ�دافھوتحقيق توافقھ النف��� واالجتما�� وال��بوي وامل�� لي

وِجيھٌ 
َ
ت

131 guidance counsellor

conseiller en orientation

ن تنفيذ عملية التوجيھ أحد موظفي قطاع ال��بية والتعليم، و�و املسؤول األول ع
�ام اإلس: ة، و�تو�� امل�ام التاليةاملدر��� وامل�� املعد من طرف أحد �يا�ل وزارة ال��بي

ل العمليات املرتبطة ��ا، �� إعداد وتنفيذ وتقو�م مخططات ال��بية والتعليم �� � 
�بو�ة وتحليل�ا ودراس��ا، اإلس�ام �� عمليات اإلحصاء املدر���، جمع املعطيات ال�
قو�م ال��بوي، وصياغة برمجة البيانات املدرسية، تنظيم اإلعالم املدر���، الت

ي�� وطنية وج�و�ة ا��ر�طة املدرسية بحسب حاجات التمدرس اعتمادا ع�� معا
.ومحلية

ُمس�شار توجيھ
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H
132 Habilitation

Habilitation

.تدر�ب وخدمات متخصصة لتحس�ن قدرات الفرد ع�� األداء

أ�يٌل 
َ
ت

133 Heterogeneous grouping

Groupement hétérogène

�� مجموعات توافق مستوى تجميع التالميذ أثناء عملية التعليم بحيث يتم فصل�م إ
.ذ�ا��م، أو إنجاز�م املدر���ّ 

غاير
َ
ْجِميع ُمت

َ
ت

134 Homorogeneous grouping

Groupement homogène

إ�� مجموعات توافق ذ�ا��م  تجميع التالميذ أثناء عملية التعليم بحيث يتم تقسيم�م
.و�نجاز�م املدر���ّ 

ْجِميع ُمتَجا�س
َ
ت

135 human resources

ressources humaines

ألحيان برأس املال ال�شري حيث األفراد أو القوى العاملة، و�طلق عل��ا �� الكث�� من ا
عد املوارد ال�شر�ة ذات الكفاءة وامل�نية من أ�م عوا

ُ
.مل نجاح املؤسسات املعاصرة�

َمواِرد �شرّ�ة
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I
136 implementation

réalisation

ھ �� ضوء معاي�� إنجاز ممارسة املعلم الفعلية ملا خططھ و�يأه وعمل ع�� تقو�م
.امل�ام واأل�شطةمحددة، من خالل القيام بمجموعة من الوظائف واألدوار و 

 
ٌ

فيذ
ْ
ن

َ
ت

137 indicator

indicateur

عالمة دالة ع�� املعيار، محك إجرا�ي قابل للمالحظة والقياس و�التا�� للتكميم، و 
م ذي درجات تمتد من وتتخذ ش�ل سل. �سمح بوضع املعاي�� �� السياق ا��دد ل�ا

نا�ي الدرجات أو ثال�ي وقد ي�ون السلم ث. الغياب الك�� للمعيار إ�� حضوره التام
� أك�� كما �و الشأن �� الدرجات أو خما��� الدرجات تبعا للمعاي��، وقد يمتد إ�

.) تقو�م التعلمات، إ�� مشروع املؤسسة،(االختبارات أو غ���ا �� الوسط املدر��� 
نتماء للمعيار املشتق منھ، الوضوح، اال : و��ب�� أن تتوفر �� املؤشر الشروط التالية

لمالحظة والقياس، االرتباط الت�امل مع املؤشرات األخرى، عدم التناقض، القابلية ل
.الوثيق باملعارف وامل�ارات املتضمنة �� املعيار

ٌر 
ّ

ُمؤِش

138 individual differences

différences individuelles

 لتوز�ع انحرافات فردية عن املتوسط ا��ما�� �� الصفات ا��تلف
ً
ة، تختلف وفقا

يل�ا ودراس��ا، و�� مقياس املستو�ات ا��تلفة ل�ل صفة من الصفات ال�� ��تم بتحل
.ش��كةعل�� يحدد االختالفات القائمة ب�ن املتعلم�ن �� صفة م

روق فردّية
ُ
ف

139 innovation ابت�اٌر 
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innovation

أليفا جديدا ع�� أن ت�ون عملية إبداع فكرة جديدة أو التوليف ب�ن أشياء موجودة ت
القدرة ع�� االختيار، األشياء املبتكرة جديدة، وتتطلب �ذه العملية التخيل، و 

ن من الفعل والتنفيذ، واالستمرار�ة وقوة اإلراد
ُّ

.ةوالتمك

140 in-service training

formation en cours d'emploi

ط يمكن املدرس�ن من التطور وز�ادة قد
ّ
م ومخط

ّ
را��م التعليمية من خالل برنامج منظ

�ارا��م ا��الية ا��صول ع�� مز�د من ا����ات لتنمية كفايا��م وتحس�ن م
واج�ة ما �ستحدث من واملستقبلية عن طر�ق استكمال تأ�يل�م أثناء خدم��م مل
د و�ر العملية ال��بو�ة و�ز�مشكالت تر�و�ة، واالطالع ع�� �ل ما من شأنھ تحس�ن وتط

و تزو�د العامل�ن �� م�نة من طاقة املوظف اإلنتاجية عن طر�ق عالج أوجھ القصور، أ
.التعليم ب�ل جديد من املعلومات وامل�ارات واالتجا�ات

تدر�ب أثناء ا��دمة

141 inspection

inspection

��م وأخطا��م ونقط ضعف�م نوع من املراقبة يركز ع�� متا�عة املدرس�ن و�عقب �فوا
م�م ب�نفيذ املقررات ومراقبة مدى تنفيذ�م للتعليمات والتوج��ات ومدى ال��ا

حددة �� التدر�س باعتبار�ا واالختبارات �� الوقت ا��دد، ومدى تطبيق�م ملن��ية م
� ؤثر �� املوقف التعلي�� التعل�الطر�قة املث�� دون مراعاة العوامل واملتغ��ات ال�� ت

.و�� الوضعيات التدر�سية

فت�ٌش 
َ
ت

142 inspector

inspecteur

د أعمال إدار�ة أو غ���ا ملعرفة م ف يقوم بفحص وتفقُّ
َّ
دى �ّ���ا وحسن موظ

م اإلداري �ع�د لھ م�مة مراق
ّ
بة س�� األعمال �� املؤسسات إنجاز�ا، لھ درجة �� السل

يم �شا إدار�ا أو ماليا أو للتعلال��بو�ة والتعليمية واإلدارات ا���ومية، �أن ي�ون مف
.االبتدا�ي أو الثانوي 

ٌش  ِ
ّ
ُمف�
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143 inspector of guidance and planning

inspecteur d’orientation et de planification

التخطيط والتوجيھ  موظف من موظفي التفت�ش م�متھ تأط�� ومراقبة أطر مصا��
طبيق املنا�� واملقاي�س ال��بوي وت�سيق أ�شط��ا ع�� مستوى النيابات، متا�عة ت

ن التخطيط ال��بوي، اإلس�ام واإلجراءات املوضوعة من طرف اإلدارة املركز�ة �� ميدا
وي، والقيام بالدراسات �� ت�و�ن واستكمال خ��ة موظفي التوجيھ والتخطيط ال��ب

جيھ املدر��� وا��ام�� �لما واألبحاث �� جميع امليادين ال�� تتعلق بالتخطيط والتو 
.اقت��� األمر ذلك

ُمف�ش التوجيھ والتخطيط

144 institutional evaluation

évaluation institutionnelle

وانب الضعف �� أداء تقو�م يتم �� ضوء معاي�� محددة لتحديد جوانب القوة وج
�رتبط �ذا التقو�م املؤسسة من أجل �عز�ز نقاط القوة وعالج نقاط الضعف، و 

ن�ثقة من الرؤ�ة العامة برؤ�ة املؤسسة التعليمية ورسال��ا ال�� يجب أن ت�ون م
� ومؤشرات محددة ل�ل للتعليم لتحس�ن األداء املؤس���، مما يتطلب وجود معاي�

رجعية ل��ودة ال�� ي�ب�� أن مجال من مجاالت العملية التعليمية، تمثل العالمات امل
، وأساليبھ الالزمة ��مع �عمل املؤسسة �� ضو��ا ولبلوغ�ا، توافر أدوات التقو�م

م�ون من م�ونات منظومة  البيانات واملعلومات، ومقارنة الوضع الرا�ن ملستوى �ل
، وذلك ��دف إصدار حكم، املؤسسة التعليمية بمعاي�� ا��ودة واالعتماد امل�شودة

ة والكيفية، �شأن اعتماد واتخاذ قرار موضو�� �� ضوء البيانات واملعلومات الكمي
بال���يص، والعالج،  كما يتطلب ارتباط عملية تقو�م املؤسسة. املؤسسة من عدمھ

.والوقاية ��ميع عناصر املنظومة التعليمية �� املؤسسة

تقو�م مؤس���ّ 

145 institutional project

projet institutionnel

ء، واآللة العملية الضرور�ة إطار م���� موجھ ���ودات الفاعل�ن ال��بو��ن والشر�ا
�ادفة إ�� تحس�ن جودة لتنظيم وتفعيل مختلف اإلجراءات اإلدار�ة وال��بو�ة ال

.اخل �ل مؤسسة �عليميةالتعليم ��ميع املتعلم�ن، و�جراء اإلصالحات ال��بو�ة د

مشروع ُمؤس���ّ 
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146 integration

intégration

ناصرمختلفة ال ير�ط بي��ا العملية ال�� �ستطيع من خالل�ا أن نحقق ال��ابط ب�ن ع
ومن أ�م . ق �دف مع�ن���ء �� البداية لضمان اشتغال�ا �� تمفصل تام قصد تحقي

لعناصر الناتجة عن ال��ابط ب�ن العناصر، التعبئة ا��يو�ة ل: م�ونات اإلدماج
ديدة، أ�م�ا أما �� اإلطارالبيداغو�� فيأخذ اإلدماج وجو�ا ع. تفاعل�ا

و�وما �سّ�� ب  استحضارالتلميذ مك�سبات مدرسية مختلفة �� وضعية دالة،
لق بحّصة التّعلمات ومن الوجوه األخرى لإلدماج وال�� تتعّ ". إدماج املك�سبات"

ل ب�ن الت�و�ن النظري اإلدماج النظري التطبيقي، بمع�� تحقيق تمفص: االختيار�ة
أل�شطة ال�ادفة إ�� �ي�لة والت�و�ن التطبيقي؛ اإلدماج قبل التعل��، و�تمثل �� ا
عة املك�سبات حول مشروع املك�سبات قبل التعلم؛ اإلدماج الديدكتي�ي، و�ع�� موض

فر ج�ود عدد من املدرس�ن أو مركز ا�تمام؛ اإلدماج ب�ن امل�ون�ن، و�تج�� �� تضا
 الميذ؛ اإلدماج ب�ن املواد،ا من التتهأوامل�ون�ن الذين يتدخلون لصا�� ا��موعة ذا

ية، والفلسفية �� مواج�ة و��ون ع�� تمفصل عدد من املقار�ات االجتماعية، والنفس
م �و الفاعل ا��قيقي �� وضعية معينة؛ ومن أ�م سمات اإلدماج املعر�� أن املتّعل

زرع التلميذ من خاللھ معرفة عمليات إدماج املك�سبات، وأن اإلدماج املعر�� إجراء ي
�لة عاملھ الداخ��، جديدة وسط معارفھ السابقة، ثم �عيد ع�� ذلك األساس �ي

.و�طبق معارفھ املك�سبة �� وضعيات حقيقية جديدة

إدماٌج 

147 internal audit

audit interne

املؤسسة ألغراض متعددة،  مجموعة الطرق والوسائل واإلجراءات ال�� تت�نا�ا إدارة
سك بالسياسات م��ا حماية أصول وأموال الوحدة أو املؤسسة وضمان التم

وع�� �ذا األساس . لفرعيةوا��طط اإلدار�ة املرسومة لتحقيق األ�داف الرئ�سية وا
ة املالية بل �شمل أيضا التقتصر أنظمة الرقابة الداخلية ع�� ا��وانب ا��اس�ي

.ال�شاط اإلداري وال��بوي 

تدقيق داخ��ّ 

148 interview

entretien

 
ٌ
ُمقاَبلة
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� معلومات حول است�يان شفوي يتم فيھ تبادل لفظي أو إشاري، ل��صول ع�
.�� ُمقننةموضوع ما، وت�ون املقابلة فردية أو جماعية، ُمقننة أو غ

149 investigation

investigation

عملية أو عقلية للتوصل  طر�قة ��ل املشكالت يقوم ��ا املتعلم باستخدام م�ارات
�سلك سلوك العالم �� إ�� �عميم أو مف�وم أو حل مش�لة، وتجعل املتعلم يفكر و 

، ا��ّر واملوّجھ، بمم��ات وتتم�� �ذه الطر�قة بنوع��ا. البحث والتوصل إ�� النتائج
سيا �� عملي�� التعلم أن الطالب يصبح محورا أسا: عديدة �� التدر�س من أبرز�ا 

شاف واالستفسار والتعليم، تن�� عند التالمذة م�ارات االستقصاء واالك�
، ��تم ب�نمية )والتجر�ب �املالحظة، والقياس، والتص�يف، والتفس��، واالستدالل،(

كد استمرار�ة التعلم الذا�ي امل�ارات الفكر�ة والعمليات العقلية لدى املتعلم، وتؤ 
نفس، وز�ادة مستوى الطموح، ودافعية الطالب نحو التعلم، كما ��تم ب�ناء الثقة بال

ن مستوى التوقعات لدى وتطو�ر املوا�ب، وتن�� مف�وم الذات والقدرات، وتز�د م
 من النظام الطالب، وتطور القدرة ع�� ت�و�ن املعرفة وتمثل�ا و�ال

ً
تا�� جعل�ا جزءا

.املعر�� للمتعلم

اسِتقصاءٌ 
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J
150 job analysis

analyse d'emploi

امل�مة عن مسؤوليات  عملية تجميع وتحليل وتنظيم و���يل ا��قائق واملعلومات
.�� أ�عاد�ا األساسيةوواجبات الوظيفة، وعالق��ا بالوظائف األخرى، والتعرف ع

ِة 
َ

ْحِليُل الَوِظيف
َ
ت

151 Job task analysis

Analyse des tâches relatives

ْركز ُمع�ن، بحيث توضع خ
َ
طوطُھ األساسية من تحليل م�مة ومتطلبات الوظيفية ِمل

زمة ألدا��ا بفعالّية
َّ
�ارات واملعارف الال

َ
، كما يمكن استخدام �ذه أْجل تحديد امل

.املعلومات الحقا لتوجيھ التدر�ب وال�شاطات اليوِمية

تحليُل ُمِ�مة الَعمل

152 Just-in-time learning

Apprentissage en temps opportun

ٍم عند ا��اجة و�� الوقت املناسب لذلك، �عد أ
ّ
ن يتم تحديد حاجاتھ توف�� �عل

.التطبيقية َوَمْوِضع التنفيذ

ناسب
ُ
م �� الوقت امل

ّ
�عل
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K
153 Kinesthetic learning

Apprentissage kinesthésique

الطالب يتعلم �ش�ل  أحد طرق التعلم وا��صول ع�� املعلومات، الذي يف��ض أن
قل �� ب�ئة �عليمية مثل أفضل عند عرض نماذج ا��ا�اة، ومقاطع الفيديو أو التن

املسابقات، إذ �شدد التعلم لعب األدوار، والرحالت امليدانية واملشار�ع العلمية و 
م

ّ
.اتا��ر�ي ع�� حركة ا��سم بال�امل الس�يعاب محتوى التعل

�علٌم َحَر�ي

154 knowledge society

société du savoir

واسع، �� التعليم  مجتمع �ستخدم فيھ املعلومات وتقنيات االتصال ع�� نطاق
نھ ادية �� العالم املعاصر أل والعمل وجميع أوجھ ا��ياة، و�و مصدر القوة وال��وة امل

اإلبداع من أ�م العوامل و�عد املعرفة و . �س�ثمر �� رأس املال ال�شري واالجتما��
.املؤثرة �� �ذا االس�ثمار

ْعِرفة
َ
ُمجتمع امل

155 Knowledge transfer

Transfert de connaissance

م�ن نقل املعلومات واألف�ار واملمارسات ال�� ��دف العملية
ّ
؛ التعليمية توف���ا للمتعل

د وتحد.  علم املعارف ال�� اك�س��اإ��ا أيضا  الكيفية ال�� يطبق ��ا أو �ستعمل ��ا املت
لتعلم  الناجع  �و الذي  ي�يح  �ذه الكيفية قيمة التعلم وفاعليتھ  انطالقا  من أن  ا
.لوضعياتھ  األصلية  للمتعلم  إم�انية  نقلھ  واستعمالھ  �� وضعيات مغايرة

نقل املعرفة
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L
156 lay-off

mise en disponibilité

ع حقوقھ �� ال��قية وضعية توقيف عن العمل بطلب من املوظف الرس�� مع انقطا
.والتقاعد واألجرة، وذلك لظروف خاصة ينص عل��ا القانون 

اْسِ�يداعٌ 

157 learner

apprenant

رة معينة أو كيفية القيام �سمية تطلق ع�� الفرد الذي يتعلم موضوعا معينا أو م�ا
.����ء ما

ٌم 
ّ
ُمتعِل

158 learning

apprentissage

.حدوث �غي�� �� سلوك الفرد ن�يجة �شاط أو تدر�ب

ٌم 
ُّ
�عل

159 learning domains

domaines d'apprentissage

م، وتصنف �� ثالثة أساس
ّ
املعرفية، واالنفعالية، : يةمجاالت مس��دفة �� عملية التعل

إ�� عدة فئات أو  و�ل مجال من �ذه ا��االت مصنف بدوره. والنفسية ا��ركية
.املستو�ات األك�� �عقيدا مستو�ات، تبدأ من املستوى ال�سيط �� التعلم صعودا إ��

م
ُّ
مجاالت التعل

160 learning method

méthode d’apprentissage

م
ُّ
أسلوب التعل
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ضعيات وسياق التعلم، و�و أسلوب املتعلم �� االستجابة للمث��ات واستخدام�ا �� و 
ا مع املك�سبات السابقة ثم أسلوب معر�� يتم بھ إدراك املعلومات واس�يعا��ا ودمج�

.إعادة �شكيل�ا بحيث تصبح خ��ات خاصة بالفرد

161 learning situation

situation d’apprentissage

املدرس (ف املشاركة وضعية تتم �� سياق القسم الدرا��� وتتفاعل ف��ا األطرا
املادة التعليمية، و�� : او�ستلزم �ل وضعية �علمية عناصر أساسية أ�م�). والتالميذ

 قل�ا للتالميذ من أف�ار ومواقفاملادة الدراسية ال�� تت�ون من محتوى املادة املراد ن
اعتباره عنصرا فاعال �� وم�ارات نتو�� ان يتعلم�ا و�ك�س��ا املتعلم؛ املدرس، ب

املوارد والوسائل املساعدة،  التعلم؛ املتعلم، الذي يتفاعل مع املادة واملدرس معا؛
 اعتبار�ا مصادر للتعلم وأدواتو�� املصادر واملوارد املادية وال�شر�ة ال�� �ستخدم ب

.مساعدة لھ؛ والسياق الذي يتم فيھ التفاعل

مّية
ُّ
وضعية �عل

162 learning strategy

stratégie d’apprentissage

يق أ�داف تر�و�ة، تقوم طرق وخطوات ي�بع�ا املعلمون �شراكة مع املتعلم�ن لتحق
لتعلم من خالل العمل ع�� البحث والتق��� واالستكشاف وع�� تدر�ب الطلبة ع�� ا

ھع�� توف�� فرص حياتية حقيقية لإلس�ام �� �علم ذا�ي مو  .جَّ

م
ُّ
اس��اتيجية التعل

163 lesson planning

planification de cours

جم إ�� أ�شطة ووسائل إعداد وتصميم م�ونات درس انطالقا من أ�داف متوخاة ت�� 
رس عدة خطط وطرائق وللد. �عليمية �علمية مالئمة و�جراءات للتقو�م والت��يح

.تختلف باختالف املنا�� والنظر�ات واملقار�ات

رس
تخطيط الدَّ

164 lesson preparation

préparation de cours

 نھ املعلم م�ما �انت معارفھعمل أسا��� �� العملية التعليمية، ال يمكن أن �ستغ�� ع

رس
إعداد الدَّ
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ذا أدرك املعلم موقعھ من وال ي�ون التحض�� مجديا إال إ. وخ��اتھ �� ميدان التدر�س
اف العامة للمادة م�ونات العملية التعليمية بأن ي�ون ع�� ب�نة من األ�د

خرى، وأن �ستحضر و�تمثل ومستلزما��ا النفسية واملنطقية، وعالق��ا باملواد األ 
.ب الوقوع �� ا��طإاأل�داف النوعية ملوضوع الدرس املراد تبليغھ ح�� يتجن

165 library

bibliothèque

ل�ا وتوظيف�ا من م�ان مخصص ��فظ الوثائق أو الكتب ا��تلفة قصد استعما
لف أدوار �ؤالء القيم�ن طرف األفراد وتحت إشراف مسؤول�ن أو قيم�ن عل��ا، وتخت

ل الدور األسا��� حسب امل�ام املنوطة ب�ل واحد م��م وحسب تخصصا��م، ولع
اء .ل�ؤالء �و التنظيم وخدمة القرَّ

 
ٌ
تبة

ْ
َمك

166 linguistic performance

performance linguistique

�� تحقق عنده الكفاية اللغو�ة، والالقدرة أو امل�ارة ال�� يمتلك�ا املتعلم وا��د الذي ت
حتاج إليھ عن طر�ق �ع�� من خالل�ا عن أف�اره وعن طموحاتھ وعما ير�ده أو ي

.التعب�� الكتا�ي أو التعب�� الشفوي 

غوّي 
ُ
أداء ل

167 list of candidates for exams

liste des candidats aux examens

للمدرس�ن لتدر���م وتزو�د�م  وثيقة �عد�ا املشرف ال��بوي لتنظيم ز�اراتھ التوج��ية
رنامج االمتحانات العملية بالتوج��ات ملساعد��م ع�� نجاح�م �� م�م��م، وتنفيذ ب

.املتعلقة باأل�لية ال��بو�ة

ر���ن لالمتحانات
ُ
الئحة امل

168 list of candidates for promotion

liste des candidats pour promotion

لل��قية ح�� يتمكن من  وثيقة �عد�ا املشرف ال��بوي بناء ع�� اللوائح ا��صصة
.من عناصر التقو�مبرمجة ز�اراتھ اإلشرافية، ومنح التقديرات ال�� تدخل ض

�قية
ّ
ر���ن لل�

ُ
الئحة امل
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M
169 management council

conseil de gestion

� اق��اح النظام الداخ�� مجلس ل�سي�� العمل باملؤسسة التعليمية، تتمثل م�امھ �
لتعليمية واملصادقة عل��ا للمؤسسة ودراسة برامج عمل ا��لس ال��بوي وا��االت ا
رات الصادرة عن ا��الس و�دراج�ا ضمن برنامج عمل املؤسسة، واالطالع ع�� القرا

ة، و�بداء الرأي �شأن األخرى، ودراسة التداب�� املالئمة لضمان صيانة املؤسس
دراسة حاجا��ا  للسنة  مشار�ع اتفاق الشراكة ال�� �ع��م املؤسسة إبرام�ا، ثم

.الدراسية املوالية

مجلس اإلدارة

170 management strategy

stratégie de gestion

مية وتأكيد بقاء التنظيم عملية تكييف املؤسسة مع ب�ئ��ا لتحقيق الغايات التنظي
دعيم و�عز�ز قيمة أداء والعمل ع�� تنميتھ وتطو�ره �� املدى البعيد من خالل ت

.ونتائج املؤسسة وم�ان��ا �� ا��تمع

اس��اتيجية اإلدارة

171 managerial activities

activités de gestion

�اتيجيات وطرق تر�و�ة أ�شطة تنظيم و�سي�� التعلم والتعليم �� الصف، وفق اس�
.مالئمة وأدوار مختلفة يقوم ��ا �ل من املعلم والطالب

أ�شطة إدارّ�ة

172 managerial competences

compétences managériales

ِكفايات إدارّ�ة
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ة والتوصل إ�� تحقيق القدرة ع�� أداء األعمال اإلدار�ة بطر�قة ��يحة وفعال
.النتائج املطلو�ة �� حدود الت�لفة املناسبة

173 measurement

mesure

ة ل���ء ما وفقا ��موعة اإلجراءات ال�� يتم بواسط��ا �عي�ن أو تخصيص قيم عددي
واعد ع�� طرق وشروط من القواعد ا��ددة تحديدا دقيقا، بحيث �شتمل �ذه الق

.تطبيق أدوات القياس املستخدمة

ِقياٌس 

174 mediation

médiation

ن املتعلم من اختيار ما ير�ط الذات باملعرفة وما يبعد�ا عن وضعية التعلم، و 
ّ

�مِك
.ذي يقوم ع�� تبليغ�ااملعارف وتوظيف�ا ع�� خالف الدور التقليدي للمعلم وال

 
ٌ
َوساطة

175 mediator

médiateur

م املعارف  دور من أدوار املعلم ا��ديدة، يقوم ع�� اعتباره وسيطا
َ
ب�ن املتعلم وَعال

.واملعلومات ال�� تواج�ھ يوميا

 
ٌ
َوسيط

176 meeting

réunion

ق أ�داف متفق عل��ا لقاء منظم �شارك فيھ مجموعة من ال��بو��ن من أجل تحقي
.�� جميع املستو�اتمسبقا، و�شمل اللقاءات ا��ماعية �� الب�ئة ال��بو�ة ع

اجِتماعٌ 

177 ministerial order

arrêté ministériel

�طات والعمليات قرار يصدر عن وز�ر ال��بية، و��دف إ�� تحديد مختلف ا�
.رسية �� �ل موسم درا���واأل�شطة امل��مجة لتنظيم السنة الدراسية والعطل املد

قرار وزارّي 
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178 modeling

modélisation

يات واملفا�يم املتوصل عملية تخول للمدرس توجيھ عمل املتعلم نحو نمذجة املعط
عية الب�يات ال�� ست�تظم �� إل��ا �عد عملية التص�يف، بحيث ي�ب�� أن يحدد أوال نو 
و ب�يات ر�اضية أو منطقية، إطار�ا املعطيات املصنفة �� مفا�يم أو ب�يات لغو�ة، أ

ل التعل�� وذلك من خالل أن يرا�� التدرج �� وضع وصياغة �ذه الب�يات خالل الفع
اء النموذج التمي�� ب�ن توجيھ املتعلم�ن بواسطة أسئلة مالئمة، أن يرا�� �� بن

تلميذ أن ي�تقل من املستوى �ستطيع ال. العناصر واملتغ��ات والعالقات القائمة بي��ا
طار شبھ مجرد أو ا��سوس واملتناثر للمعطيات إ�� مستوى منظم ومصوغ �� إ

. تحديد الوظائف والكثافةمجرد، و�مكن لھ ذلك من خالل القيام �عمليات التمي�� و 
�ل الوقا�ع امل��وظة وتكمن الن�يجة العملية للنمذجة �� رسم نموذج محدد يخ�

 اللغة: ناء النماذج كما ي��بواسطة لغة معينة و�مكن أن نرتب اللغات ال�� تمكن من ب
 اللغة التمثيلية امل�ونة من ،)حروف، رموز، ترقيم(العادية امل�ونة من رموز إمالئية 

، اللغة املنطقية )خطوط رسوم، شب�ات، جداول، منحنيات، بيانات(رموز خطية 
).رموز منطقية ودالة(الر�اضية امل�ونة من رموز مجردة 

 
ٌ
جة

َ
ْمذ

َ
ن

179 modern supervision basics

bases de la supervision moderne

ية تتج�� �� دور املشرف ر�ائز يقوم عل��ا اإلشراف ال��بوي، تتمثل �� أسس قياد
القة بالعملية التعليمية من القيادي وقدرتھ ع�� التأث�� �� �ل العناصر ال�� ل�ا ع

وذلك لت�سيق ا���ود من  منا��، ومدرس�ن، وطالب، و��ئة �عليمية و�دارة مدرسية،
شرف ال��بوي العلمية أجل تحس�ن تلك العملية؛ أسس علمية تكمن �� كفايات امل

ارسات ال�� ينجز�ا املدرس �� ال�� تمكنھ من القياس املوضو�� لأل�شطة وامل�ام واملم
مية وموضوعية؛ أسس الفصل الدرا��� و�� املدرسة، وتقو�م�ا وفقا ألساليب عل

طر�قة موضوعية ذات أثر �� نفسية تتمثل �� التفك�� التعاو�ي والتواصل اإليجا�ي ب
درتھ ع�� التجديد والبحث تحقيق النمو امل�� للمدرس�ن؛ وأسس إبداعية تتج�� �� ق

وتطو�ر أساليب اإلشراف  واالبت�ار ومسايرة املستجدات وتوظيف التقنيات ا��ديدة
تحقيق ا��ودة  �� �ل عناصر اس�نادا إ�� البحث املتواصل والتجر�ب العل�� املنظم ل

ُسس اإلشراف ا��ديث
ُ
أ

57



.العملية التعليمية التعلمية وال��بو�ة
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N
180 needs

besoins

الميذ من حيث الرغبة �� منطلقات للتعلم، �ش�ل محر�ات لل�شاط التعلي�� لدى الت
.ور واالستقالليةتحقيق الذات وجلب االع��اف ��ا وتحمل املسؤولية والتط

حاجاٌت 

181 needs analysis

analyse des besoins

ة والنوعية، وتص�يف�ا عملية منظمة �س��دف دراسة االحتياجات التدر��ية الكمي
.بحسب طبيعة امل�نة، ومستوى العمل، والفئة املس��دفة

تحليل ا��اجات

182 note

note

ة إخبار�ة أو إعالمية عن مذكر : وثيقة صادرة عن رئ�س إدارة معينة، و�� أنواع م��ا
ال مع�ن، مذكرة توج��ية مجموعة من التعليمات واإلجراءات الواجب تطبيق�ا �� مج

و ز�ارات أو ش�ايات، تصدر لعالج خلل لوحظ من لدن مسؤول�ن ع�� إثر تقار�ر أ
دي عدم ف�م�ا إ�� ومذكرة توضيحية �س�� لت�سيط �عض اإلش�االت ال�� قد يؤ 

.دوديةانحراف أو خلط �� املقاصد و�التا�� إ�� تراجع �� املر 

 
ٌ
رة ِ

ّ
ُمذك
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O
183 observation techniques

techniques d’observation

ن معطيات معينة �� العمليات واإلجراءات ال�� �سبق شرح الدرس، و�� عبارة ع
شمل �ذه التقنية و�. سياق وضعيات بيداغوجية ��دف إ�� ا��صول ع�� معلومات

و�ن، التقو�م، الوصف أو وصف الظوا�ر والوضعيات، الت�: عدة وظائف، م��ا
.البحث، ثم الفحص

الحظة
ُ
تقنيات امل

184 occupational profile

profil professionnel

محددة، و�� مستوى  نص أو وثيقة تحدد م�ام شاغل الوظيفة، وأدواره �� م�نة
.م�اري محدد، و�عتمد أساسا �� إعداد ال��امج التدر��ية

 م��ّ 
ّ

ِملف

185 operational objective

objectif opérationnel

تعلم من خالل القيام ��ا وصف لطائفة من السلو�ات أو اإلنجازات ال�� سي���ن امل
و عند ��ايتھ، فاألمر ال وقدرة مك�سبة من طرف املتعلم أثناء التعلم أ. ع�� قدرتھ

ديد ما سي�ون التلميذ قادرا يتعلق بمعرفة ما فعلھ املدرس أو ما ير�د فعلھ، بل بتح
ألفاظ وا��ة وقابال ع�� و��ون ال�دف إجرائيا إذا �ان قابال بأن يصاغ ب. ع�� فعلھ

ي ينظم عملية وجھ التخصيص ألن �ش�ل موضوع تواصل وا�� ب�ن ال��ص الذ
.يذالتعلم و�قوم�ا أي املدرس وال��ص الذي ينجزه أي التلم

�دف إجرا�ّي 

186 operational research

recherche opérationnel

بحث ميدا�ّي 
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� مواقف ووضعيات ش�ل من أش�ال البحث التأم�� الذي يقوم بھ املشار�ون �
م بف�م�ا وتحليل�ا والبحث �عليمية من أجل تحقيق املوضوعية واملشروعية ملمارسا��
لتوصل إل��ا �� إطار عم�� عن ا��لول املناسبة للمشكالت وتقو�م النتائج ال�� تم ا

.إجرا�ي موجھ نحو تحس�ن األداء واملمارسات

187 operationalization

opérationnalisation

. لموس والتطبيق املباشراالنتقال بمف�وم أو �عر�ف أو مبدإ إ�� مستوى الفعل امل
ن ل��بو�ة املالئمة والعملية مو�ش�� �� مجال األ�داف ال��بو�ة إ�� اشتقاق ال�شاطات ا

.األ�داف ا��اصة املشتقة بدور�ا من أ�داف عامة

فعيٌل 
َ
ت

188 order

arrêté

ان�ن تصدر من ج�ات وثيقة تصدر �� أمور وقضايا تنظيمية لتنفيذ نصوص أو قو 
.عليا

راٌر 
َ
ق

189 organizational culture

culture organisationnelle

.ن أفراد املؤسسةعدد من املعتقدات واملفا�يم وطرق التفك�� املش��كة ب�

ثقافة تنظيمية
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P
190 participation

participation

نتا�� ضمن الفر�ق، امتالك قدرات ع�� العمل ا��ما�� والت�امل �� العمل اإل 
 وتنظيميا

ً
 و�دار�ا

ً
.والت�سيق الفعال مع اآلخر�ن، فنيا

 
ٌ
ُمشاركة

191 pedagogic supervision

encadrement pédagogique

ن بتطو�ر سلوك وممارسات نقل ا����ة الضرور�ة ملزاولة العمل بجودة عالية، و��و 

عدة بوي تزو�د األطر ال��بو�ة بالو�ع�� التأط�� �� امليدان ال�� . املشتغل�ن �� قطاع واحد
و�عت�� . �داف املرسومة ل�االكفيلة إلنجاح العملية التعليمية التعلمية وتحقيق األ 

��بوي، يتأسس ع�� إمداد املشرف ال/التأط�� ال��بوي أحد امل�ام الرئ�سية للمف�ش
التدر�سية، مساعدة  املدرس�ن با����ات العملية الضرور�ة لتطو�ر ممارسا��م

وتأط�� املدرس�ن �� مجال  املدرس�ن املبتدئ�ن ودعم�م لتدارك ا��صاص �� ت�و���م،
.اإلجرا�ي/البحث ال��بوي التدخ��

تأط�� تر�وّي 

192 pedagogical action situation

situation d’action pédagogique

علم من حيث كيفية بناء منطقي لعناصر ا��توى �� ش�ل وضعيات يتصور�ا امل
ن محتوى التعليم وذلك �� إنجاز�ا، وال�دف م��ا ال��ك�� ع�� عملية التعلم بدال م

.إطار رؤ�ة �سقية للتعليم بمدخل الكفايات

وضعية فعل تر�وّي 

193 pedagogical communication

communication pédagogique

تواُصل تر�وّي 
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تعلم ف�ستطيع األول نقل عملية يتم من خالل�ا التجاوب والتفا�م ب�ن املدرس وامل
ات االس�يعابية لدى املتعلم معرفة أو م�ارة أو اس��اتيجية معينة معتمدا ع�� القدر 

ل ال��بوي ع�� طائفة من و�رتكز التواص. ومراعيا القناة املالئمة لتبليغ الرسالة
س واملتعلم، كما  يحدد العناصر األساسية ��دف إحداث ا���ام وتالؤم ب�ن املدر 
التالميذ، و�تضمن نمط أش�ال وس��ورات ومظا�ر العالقة التواصلية ب�ن املدرس و 

لتالميذ أنفس�م، والوسائل اإلرسال اللفظي وغ�� اللفظي ب�ن مدرس وتالميذ أو ب�ن ا
ات نقل ا����ات واملعارف وامل�ار التواصلية وا��ال والزمان، و��دف إ�� تبادل وتبليغ و 

.واملواقف مثلما ��دف إ�� التأث�� �� سلوك املتلقي

194 pedagogical curriculum

programme pédagogique

اختالف ال�دف ال��بوي مجموع الوسائل املستخدمة لبلوغ أ�داف تر�و�ة، تختلف ب
ق بحسب فئة األطفال الذي �س�� إ�� تحقيقھ، كما تختلف �ذه الوسائل والطرائ

ة ال��بية كم��اج فرو�ل، املنا�� ال�� ابتكر�ا �عض فالسف: الذين ستوجھ إل��م مثل
مل��اج ب�ونھ مجموعة من و�تم�� ا. وم��اج من�سوري، وم��اج ديوي، وم��اج ديكرو��

م �دفا معينا سواء تم األف�ار امل�سقة ال�� �س�� إ�� تحقيق مشروع تر�وي يخد
.اإلفصاح عنھ أم ال

م��اج بيداغو��ّ 

195 pedagogical documentation

documentation Pédagogique

املعلومات وتنظيم�ا  أحد مقومات العملية التعليمية الذي �عتمد عليھ �� رصد
ملعلم �� تقدير ��م و�م�انيات توظيف�ا بأقل ج�د وأقصر مدة، والذي �ساعد ا

.وضوع واملستوى املعلومات وكيفية تحصيل�ا وترتي��ا من حيث ا��ال وامل

توثيق تر�وّي 

196 pedagogical guidance

orientation pédagogique

عد��م ع�� تطو�ر من أ�م قنوات تأط�� املدرس�ن املتدر��ن وتوج���م ومسا
ل فيھ املرشد ال��بوي مسؤولية ممارسا��م والنجاح �� حيا��م امل�نية وال��بو�ة، يتحم

� تخفيف الصعو�ات كب��ة إ�� جانب املف�ش ال��بوي، إذ �ساعد املدرس�ن ع�

توجيھ تر�وّي 
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لة باالرتقاء بالتعلم إ�� و�رشد�م إ�� الطرق والوسائل واألساليب واأل�شطة الكفي
.املستوى املطلوب

197 pedagogical meeting

réunion pédagogique

ول قضية تر�و�ة أو لقاء تر�وي يحضره املدرسون بدعوة من املشرف ال��بوي ح
. �م أو بتخصص�مموضوع تر�وي أو تدر���� أو مستجدات مرتبطة بمجاالت عمل

ال�� �ع��ض�م �� عمل�م،  وتفتح ا��ال ل�م للتواصل واملناقشة ال�ادفة للمشكالت
ة �ن املدرس�ن مع قضايا تر�و�ولتبادل الرأي وتقديم املق��حات وتوف�� فرص التفاعل ب

و�� وسيلة . والصعو�ات و�عليمية، و��دف إ�� تطو�ر قدرا��م ع�� تجاوز العقبات
.أساسية من وسائل تحقيق النمو امل��

اجِتماع تر�وّي 

198 pedagogical method

méthode pédagogique

��بوي أو البيداغو�� ال�� مجموعة من املبادئ والوسائل وا��طوات وقواعد الفعل ال
.ي�بع�ا املدرس بقصد تحقيق األغراض واأل�داف والغايات

طر�قة تر�وّ�ة

199 pedagogical techniques

techniques pédagogiques

الوسائل التعليمية والكتاب التقنيات ال�� �ستع�ن ��ا املدرس �� عملية التدر�س، � 
.املدر��� والوسائط املساعدة، إ��

تقنيات تر�وّ�ة

200 pedagogical treatment

traitement pédagogique

ب معلم�م، وما ي تطلب ذلك من اج��ادات �ل ما �س�م �� إفادة املتعلم�ن عند �غيُّ
�لما أمكن ذلك  وحلول بيداغوجية بديلة قصد االحتفاظ ��م داخل املؤسسة

.غ املتاحةوالعمل ع�� �عو�ض الساعات غ�� املنجزة ع�� مختلف الصي

�ة تر�وّ�ة
َ

ُمعا�

201 pedagogical workshop ورشة تر�وّ�ة
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atelier pédagogique

رف ال��بوي وت�سيقھ، أسلوب عمل �عاو�ي ��موعة من املعلم�ن تحت إشراف املش
: ملمارسة ال��بو�ة، مثل�عمل ف��ا املش���ون ع�� تطبيق االتجا�ات ا��ديثة �� ا
ة م�مة، أو إنجاز عمل تجر�ب أحدث اس��اتيجيات التدر�س أو دراسة مش�لة تر�و�

عينة لصف مع�ن، أو تر�وي محدد، أو استعمال وسيلة �عليمية جديدة �� مادة م
) التكنولوجية(قانية بالتخطيط للقيام بإحدى التجارب ال�� توظف الوسائل الت

�نية و�ساعد�م ع�� تنمية ا��ديثة �� التدر�س، بما يضمن رفع مستوى كفايا��م امل
��ما�� ال�شار�ي، تحس�ن م�ارات التخطيط والتدب�� والتقو�م، إتاحة فرص العمل ا

.وتجديد طرق العمل، والتحف�� ع�� التجديد واإلبداع

202 pedagogical zone

zone pédagogique

ونواة لشبكة ال��بية  ب�ية ترابية ومجالية مرنة �� تنظيم عمل �يئات اإلشراف
اسية �� �ل والت�و�ن �شمل مؤسسات �عليمية من مختلف التخصصات الدر 

ا �يئة اإلشراف ال��بوي، منطقة، و�ش�ل منطلق تحديد مناطق اإلشراف ال�� �عمل ��
معلنة �� الوثائق الرسمية وتوزع �ذه املناطق ب�ن املشرف�ن وفقا ملعاي�� مضبوطة و 

.ذات الصلة

ِمنطقة تر�وّ�ة

203 peer supervision

supervision par les pairs

دا��م التدر���� اتفاق ب�ن مجموعة معلم�ن ع�� العمل معا من أجل تحس�ن أ
لقاءات تبادل األف�ار وتحس�ن �علم طال��م من خالل تبادل الز�ارات الصفية، و 

وتر�وي موثوق، و�و ن��  وا����ات وحل املشكالت والتدر�ب املش��ك �� مناخ م��
التطبيقات واملمارسات  مساند لإلشراف الذي يقدمھ املشرف ال��بوي، ينوع و�غ��

.اإلشرافية

إشراف باألقران

204 performance

performance

 اء املوقف التعلي��، وما يتصلقدرة �ع�� ع��ا معاي�� وممارسات املعلم التدر�سية أثن

أداءٌ 
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الصف واستخدام  ��ا من م�ارات وكفايات تتعلق بالتخطيط للتدر�س و�دارة
طيط ال�شاطات الصفية الوسائل التعليمية وكيفية توجيھ األسئلة ال��بو�ة وتخ
و�عداد واس�ثمار عمليات  وتوجيھ املتعلم�ن، ومراقبة تقدم�م صوب أ�داف التعليم،

.تقو�م التعلمات

205 performance assessment

évaluation de la performance

عف فيھ من أجل اق��اح مراجعة منتظمة ألداء العامل�ن ل���يص نقاط القوة والض
�ر االداء وتحديد حلول لنقاط الضعف و�عز�ز نقاط القوة، ��دف تحس�ن وتطو 

.يق األ�داف املتوخاةاالحتياجات التدر��ية و�كسا��م امل�ارات الالزمة لتحق

تقييم األداء

206 performance assessment grid

grille d’évaluation de la performance

وى أداء املوظف بطاقة تتضمن مجموعة من املعاي�� واإلجراءات لقياس مست
قوة والضعف لديھ ��دف لواجبات وظيفتھ خالل ف��ة زمنية محددة لتحديد نقاط ال

.تحس�ن مستوى األداء وتطو�ره

بطاقة تقييم األداء

207 performance evaluation strategy

stratégie d'évaluation de performance

مواقف حياتيھ حقيقية،  قيام املتعلم بتوضيح �علمھ، من خالل توظيف م�اراتھ ��
ة يظ�ر من خالل�ا مدى أومواقف تحا�ي املواقف ا��قيقية، أو قيامھ �عروض عملي

 راد إنجازه، و�تم التنو�ع منإتقانھ ملا اك�سب من م�ارات، �� ضوء األداء العم�� امل
عاي�� تقو�م األداء، تحديد ال�دف من التقو�م، تحديد م: خالل ا��طوات التالية

 تق�س قدرة املتعلم ع�� أداء مالحظة األداء، اتخاذ إجراءات ت��يح األداء، اختبارات
قق من مدى إتقانھ أنواع معينھ من السلوك و�سمح بالتعرف ع�� األداء للتح

.للمك�سبات واملعارف وامل�ارات

اس��اتيجية تقييم األداء

208 performance improvement

amélioration de performance

تطو�ر األداء
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شراف والتقو�م ا���د ا��طط لھ واملستمر لتحس�ن وتجو�د ا��رجات باإل 
اء املدرسة باستخدام املستمر�ن والذي يرتكز ع�� ال���يص العل�� الدقيق ألد

�كم ع�� �ل من مجاالت أدوات علمية مقننة تجمع بواسط��ا املعطيات واألدلة ل�
املؤشرات املوضوعة ل�ل مجال التعليم، والتعلم، واإلدارة املدرسية، وفقا للمعاي�� و 

�ر، و�ناء خطة تطو�ر�ة لتحديد نقاط الضعف، ولبناء نقاط القوة وأولو�ات التطو 
لالزمة لتحقيق األ�داف من للمدرسة من خالل توف�� اإلم�انيات ال�شر�ة واملادية ا

املستمر�ن للوصول ��ا إ��  أجل رفع كفاءة أداء املدرسة عن طر�ق التحس�ن والتطو�ر
.أق��� درجات الكفاءة والفاعلية

209 performance-based assessment

évaluation basée sur la performance

واقف حياتية جديدة تحا�ي تقييم مدى توظيف املتعلم�ن للم�ارات ال�� �علمو�ا �� م
.ج التعليمية املراد تحقيق�االواقع، و�براز مدى إتقا��م ملا �علموه �� ضوء النتائ

تقو�م معتِمد ع�� األداء

210 personal form

feuille personnelle

سلك�ن األول والثا�ي ورقة مطبوعة �عبأ من قبل جميع املعلم�ن واملدرس�ن بال
. �ام ال�� يزاولو��اوا��ضر�ن وحراس الداخلية وا��ارجية �غض النظر عن امل

دق عل��ا، وتحتفظ ا���ة و�راقب رئ�س املؤسسة ��ة املعلومات الواردة ف��ا و�صا
دارة املؤسسات املعنية املسؤولة ب���ة من �ذه الورقة وتوجھ الثانية إ�� قسم إ

.حسب انتماء املدرس

استمارة ��صّية

211 personal project

projet personnel

ذاتھ وما �عرفھ عن محيطھ،  وحدة فكر�ة تدمج ا��الة الرا�نة بما �عرفھ املتعلم عن
قبلية، من خالل القدرة ع�� وما يتوقعھ مل�انتھ أو وضعيتھ �� حياتھ اآلنية واملست

ت والفرص املتاحة، مما تحقيق أق��� ما يمكن من املالءمة ب�ن القدرات والتطلعا
س��تھ الدراسية �ستد�� إعداد املتعلم ��طة عملية تمكنھ من النجاح �� م

مات وال��ابطات ب�ن األقطاب والت�و��ية وامل�نية من خالل البحث املستمر عن املعلو 

مشروع �����ّ 

67



لدراسية والت�و��ية قطب الذات بأ�عاده وحركياتھ، وقطب االختيارات ا: التالية
تھ وضوابطھ ال�� غالبا ما بمستجدا��ا، وقطب ا��يط االجتما�� االقتصادي بإكرا�ا

.لثقافيةوا) التكنولوجية(تتأثر بالتحوالت االقتصادية والتقانية 

212 planning

planification

ل إ�� أ�داف محددة، عملية منظمة واعية الختيار أحسن ا��لول املمكنة للوصو 

املتاحة، من خالل استخدام  وترت�ب األولو�ات �� ضوء اإلم�انيات املادية وال�شر�ة
جراءات العلمية الس�شراف مجموعة من التداب�� املعتمدة واملوج�ة بالقرارات واإل 
الفنية املتوفرة إ�� أق��� حد املستقبل، واالستفادة من املوارد ال�شر�ة والطبيعية و 

.ممكن إلحداث التغي�� امل�شود

 
ٌ
طيط

ْ
خ

َ
ت

213 portfolio

portefeuille

ج�وده وم�اراتھ وقدراتھ حقيبة تحتوي ع�� مجموعة وثائق �ادفة تب�ن عمل املدرس و 
أو  � �عمل ��ا والنظام األ�ادي��و�نجازاتھ و�س�اماتھ تجاه طالبھ وزمالئھ واملؤسسة ال�

عمل، وملف إنجاز التعلم، ملف إنجاز ا��توى، وملف إنجاز ال: ا��تمع ا����، مثل
.وملف إنجاز العمليات، وملف إنجاز التقو�م

َحقيبة تقييمّية

214 position

position

 جدا�ي والقيم ا��تلفة �القيمقدرة داخلية ت�تج عن التعلم وترتبط غالبا با��ال الو 
 �ات األفراد واختيارا��م أماماألخالقية والدي�ية والثقافية واالجتماعية، وتوجھ سلو 

: ثلة ع�� املواقفظوا�ر وأشياء مختلفة تتج�� �� سلو�ات الفرد، ومن األم
ال�سامح والتعاون، والنفور االتجا�ات سلبية �انت أم إيجابية، امليوالت ا��تلفة � 

..من أيما موضوع

 
ٌ

َمْوِقف

215 practical test

test pratique

اختبار عم��ّ 
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ت األدائية، و�تم القياس أداة قياس �س��دف التحقق من مدى اك�ساب الفرد للم�ارا
.ع�� األداء العم��

216 practical work

travaux pratiques

مال تطبيقيا أو يدو�ا، مجموعة من أ�شطة املواد الدراسية ال�� يمكن أن ت�ون ع
�� بواسطة أدوات، كما قد وذلك من خالل تطبيق املفا�يم واملبادئ �� معمل أو مخت

وتتطلب . أو حال ملشكالت ت�ون مجرد تطبيق ملفا�يم مك�سبة، أو منطلقا الك�شاف�ا
�ا�اة واملعا��ة، األعمال التطبيقية عدة أ�شطة وعمليات م�سلسلة مثل ا�

.ل�شاط موج�ا أو غ�� موجھواك�ساب دقة اإلنجاز، ومرونتھ واالبت�ار، سواء أ�ان ا

أعمال تطبيقّية

217 practical workshop

atelier de travaux pratiques

����ة، يوزعون امل�ام أسلوب تدر��� تنخرط فيھ مجموعات من املشارك�ن من ذوي ا
و�عد . اء املشارك�ن م�سقواألدوار إلنتاج عمل واحد مس��دف، ي�سق عمل�ا و��سرأد

� مشارك�ن من ذوي ورشة العمل من أ�م أساليب التدر�ب ا��ديثة، و�عتمد ع�
توصيل املعارف، إكساب : ��ا����ة والدراية لتحقيق األ�دف التدر��ية الرئ�سية، و 

.امل�ارات، و�غي�� االتجا�ات

ورشة تطبيقّية ميدانّية

218 primary education

enseignement primaire

قر�با، يدرس خالل�ا مرحلة من التعليم الرس��، تبدأ عادة من سن ست سنوات ت
. امل�ارات األساسية جميع الطالب برنامجا مش���ا تم تصميمھ من أجل �عليم�م

�ل  سنوات حسب النظام املتبع �� 8و  5و���اوح عدد سنوات �ذه املرحلة ما ب�ن 
.دولة

�عليم ابتدا�ّي 

219 principle of comprehensiveness

principe de l'intégrité

املشاركة �� دراسة تأط�� مختلف املستو�ات الدراسية والوحدات التعليمية ب

مولّية
ُّ

مبدأ الش
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التعليم باملناطق القرو�ة  التنظيمات املتعلقة بالب�ية ال��بو�ة للمؤسسات، و�دعم
تعددة املستو�ات، ومساعدة املدرس�ن ع�� التدر�س باألقسام املش��كة وامل

ر�ق ال��بوي �� املنطقة و�الت�سيق مع جميع األطراف املعنية و�اإلشراف ع�� الف
ال�� تتجھ نحو حل  و�و اس��اتيجية ترتكز ع�� س��ورة من العمليات. ال��بو�ة

��ا استعمال مشكالت مطروحة ع�� جماعة من التالميذ و�ستطيعون بواسط
حل مرتقب تتطلبھ وضعية  معارف�م وتجار��م املك�سبة قبال وم�ارا��م للتوصل إ��

مواج�ة . 1: �م�اوتتدرج طرائق حل املشكالت وفق خطوات، أ. جديدة أو مألوفة
. 2البحث عن حلول،   التالميذ وضعية مش�لة تدفع�م إ�� اإلحساس با��اجة إ��
ة عبارة عن اف��اضات يقدم التالميذ أجو�ة مؤقتة ��ل املش�لة، وت�ون األجو�

�خت��ون يفحص التالميذ األجو�ة املؤقتة و . �3سيطة أو مق��حات أو قرارات أولية،  
از تجارب، واستخبار اف��اضا��م من خالل أ�شطة مثل القيام باستطالعات، إنج

.ات املتفق عل��ايقّوم التالميذ النتائج و�حددون ا��لول أو القرار . 4وثائق، 

220 problem situation

situation de problème

من العناصر  وضعية مخطط ل�ا انطالقا من أ�داف وحاجات، �شمل مجموعة
 ��ا دوره �� س��ورة التعلم،، يؤدي �ل واحد م)مدرس، متعلم، مادة دراسية(املتفاعلة 

ديدة بتعبئة مجموعة من و��دف إ�� بناء التعلمات من خالل تخطي عائق أو عوائق ع
.�علمات جديدة تمكن املتعلم من اك�ساب) معارف، م�ارات، مواقف(املوارد 

وضعية ُمشِ�لة

221 process

processus

ل  مك�سباتھ و�م�اناتھ مختلف العمليات والوظائف ال�� يقوم ��ا املتعلم لتفعي
�ا �� املعارف السابقة ال��صية وت��يح تمثالتھ من أجل بناء معارف جديدة ودمج

.التخاذ القرار وتحديد اإلنجاز املالئم

 
ٌ
َسْ�ُ�ورة

222 professional accountability

responsabilité professionnelle

سبة للمدرس، وتتالءم املسؤولية عن اختيار ممارسات معينة ت�ون ذات شأن بال�

ُمساءلة م�نّية
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� � أساس معاي�� األداء امل�بدرجة �افية مع الطالب ومع الظروف ا��لية، وتتحدد ع�
ط بتقو�م األداء باملدرسة ومدى الوفاء ��ا من قبل امل�ني�ن داخل املدرسة، وترتب

� موضوعية يمكن من وقياس نتائج العملية التعليمية عن طر�ق استخدام معاي�
.عينةخالل�ا تحقيق نتائج تر�و�ة مرغوب ف��ا �� ف��ة زمنية م

223 professional behavior

comportement professionnel

وضوعية، والعمل قيام املوظف بأداء واجباتھ الوظيفية بأمانة ونزا�ة وم
.د الصالحيات ا��ولة لھباستمرارع�� تحقيق أ�داف ا���ة ال�� �عمل ف��ا �� حدو 

ُسلوك م��ّ 

224 professional competencies

compétences professionnelles

ية ال�� �ستعمل�ا الفرد مجموعة من املعارف وامل�ارات واالتجا�ات والقيم امل�ن
.بفعالية لتحقيق ا��ودة �� أداء م�امھ

ِكفايات م�نّية

225 professional conscience

 conscience professionnelle

، دائب ا��رص ع�� أدائھ الضم�� الذي يجعل املرء دائم الس�ر ع�� عملھ �� م�نتھ
.بإخالص و�شاط ومسؤولية

ضم�� م��ّ 

226 professional development

développement professionnel

قدرات ومعارف  عملية منظمة ومخطط ل�ا �ش�ل عل�� ومستمر من أجل تطو�ر
� قدر من الكفايات امل�نية وم�ارات املدرس �� عمليات التعلم والتعليم وتحقيق أك�

س�ن معارف وم�ارات إكساب املدر : لتحس�ن نتائج التعليم وتجو�د�ا، و��دف إ��
�� إيجا�ي �� اتجا�ات جديدة أو تجديد معارف�م وم�ارا��م السابقة، إحداث �غي

وتواصل مع االتجا�ات  املدرس�ن ورفع دافعي��م إ�� العمل، توف�� نافذة اطالع
واصل اإل�سا�ي وامل�� والتطبيقات التعليمية ا��ديثة، ��يئة ب�ئة مناسبة للت

الرؤى وا����ات وتحقيق  للعامل�ن �� الب�ئة ال��بو�ة، توف�� فرص منظمة لتبادل

تنمية م�نّية
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.��ا �� املواقع القياديةالتوافق والر���، واك�شاف املوا�ب والقدرات لالستفادة م

227 professional performance 

assessmentévaluation de la performance professionnelle

 لواجبات الوظيفة وامل
ً
سؤوليات امل�لف ��ا، تقو�م ما يقوم بھ املعلم، تحقيقا

ري، ��ل الز�ارات الصفية، ملف املوظف املعلم، تقار�ر اإلنجاز الش�: باالعتماد ع��
قات إ�سانية ت�يح فرصة نقل كفايات املدرس بناًء ع�� معاي�� أداء وا��ة، و�ناء عال

.ا����ة والتدر�ب وتنفيذ األساليب اإلشرافية ا��تلفة

تقو�م األداء الوظيفّي 

228 professional situation

situation professionnelle

ھ املتدرب أ�شطة عملية سياق تر�وي م�� يحدث فيھ التدر�ب والت�و�ن و�مارس في
ظر�ة تمكنھ من اك�ساب مرتبطة بمجاالت ت�و�نھ، و�طبق ف��ا ما تلقاه من دروس ن

. ھ بمستوى عال من اإلتقانم�ارات وكفايات �ساعده ع�� أداء م�امھ وأدواره ووظائف
أثناء التدر�ب الرتباط�ا  و�عت�� الوضعية بمثابة من��ية عمل �س��شد ��ا املتدرب
.امل�نية �سياق وظيفي و�معلومات عملية �سا�م �� تطو�ر الكفايات

وضعية م�نّية

229 programming

programmation

وتنقسم . وعقال�ي تخطيط ا��صص التعليمية واللقاءات ال��بو�ة �ش�ل منتظم
، و�رمجة )و�ة للوحداتا��طة الفصلية أو السن(ال��مجة إ�� برمجة �عيدة املدى 

).عة من الدروسا��طة اليومية أو األسبوعية لدرس أو مجمو (قص��ة املدى 

 
ٌ
َبْرَمجة

230 project

projet

ض القدرة ع�� تصور ما خطة أو اق��اح إلنتاج منتج جديد أو سلوك اس�با�� يف�� 
ورة من األفعال واألحداث ل�س متحققا والقدرة ع�� تخيل زمان املستقبل ب�ناء س��

.املمكنة واملنظمة قبليا

روعٌ 
ْ

َمش
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231 project method

méthode du projet

بمش�لة اجتماعية  تقديم مشروعات للتالميذ �� صيغة وضعيات �عليمية تتعلق
بحسب قدرات �ل م��م،  وا��ة، تجعل التالميذ �شعرون بميل حقيقي لبح��ا وحل�ا

طة ذاتية متعددة �� وذلك بتوجيھ و�شراف املدرس و�االعتماد ع�� ممارسة أ�ش
ة ب�ن املواد الدراسية، وتنطلق �ذه الطر�قة من تجاوز ا��دود الفاصل. مجاالت ش��

ال�ادفة، و��ذا تصبح  فتتداخل �ذه املواد ل�ي تتمحور حول مجموعة من األ�شطة
اختيار : ر�قة املشروع ��وتتحدد خطوات ط. املعلومات واملعارف مجرد وسيلة ال غاية

ع وتنظيمھ، تنفيذ املشروع وتحديد أ�دافھ بإشراك التالميذ، تخطيط املشرو 
.املشروع، وتقو�م املشروع

أسلوب املشروع
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Q
232 quality improvement

amélioration de la qualité

يم كّما وكيفا �� مختلف اتباع طرق ومنا�� كفيلة بتحقيق أ�داف االرتقاء بالتعل
لتقو�م ومستوى املعلم�ن ا��االت، بحيث �شمل تطو�ر املنا�� وال��امج وأساليب ا

ات املتوفرة، و�شعاع ومستوى �علم الطلبة وأداء املوظف�ن والتج���ات وا��دم
.املؤسسة �� محيط�ا ا���� والوط�� والعاملي

تطو�ر ا��ودة

233 Quantitative history

Histoire quantitative

املعلومات ��مع ) تكنولوجيا( طر�قة �� البحث التار���، �ستفيد ف��ا الفرد من تقانة
.البيانات وتحليل�ا ودراس��ا

تار�خ كّ��ّ 

234 Quantitative reasoning

Raisonnement quantitatif

ت، �ش�� البحوث إ�� أ�مية امتالك ف�م حول الكميات والعالقات القائمة ب�ن ال�لما
.علومتنمية التفك�� الك�� �� دراسة علم ا�َ���، وسواه من ال

تفك�� (ال.. ) الكّ��ّ 

235 questionnaire

questionnaire

حدد، ��مع البيانات جملة من األسئلة املرتبة �ش�ل عل�� ومنطقي حول موضوع م
مليول واملعتقدات وتقو�م واستخدام�ا �� البحوث ال��بو�ة و�� قياس االتجا�ات وا

، است�يان حر )مغلق(قيد است�يان م: و�ناك ثالثة أنواع من االست�يانات. املمارسات

اْسِت�ياٌن 
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.�� القراءة والكتابة، واست�يان مصور يوّجھ لألطفال ولغ�� القادر�ن ع)مفتوح(
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R
236 referential frame

cadre référentiel

ة لعمل �يئة التفت�ش واملؤطرة مجموع الوثائق القانونية وال�شر�عية وال��بو�ة املنظم
التوج�ات الناظمة للعمل، املبادئ و : ��االت تدخل�ا، وتحتوي ع�� ا��اور التالية

.تالوظيفة الرئ�سة وامل�ام، التنظيم الوظيفي، واملواصفا

إطار مرج��ّ 

237 regional council for supervision 

coordinationconseil régional pour la coordination de la supervision

عمل املشرف�ن ال��بو��ن  �يئة وآلية أساسية لتنظيم وت�سيق وت�بع أشغال مجموعات
ن �يئات اإلشراف باإلقليم �� املناطق ال��بو�ة، �ش�ل منطلقا للت�سيق العمودي ب�

ال �� اإلشراف من وتت�ون من ممثل منتدب عن �ل مج. وا��لس ا���وي للت�سيق
سنوي انطالقا من  �ل مجموعة عمل منطقة تر�و�ة، من م�امھ وضع برنامج عمل

ددة ع�� املستوى املركزي مشروع تر�وي إقلي�� مت�امل �عكس التوج�ات العامة ا��
.وا���وي 

مجلس إقلي�ّ� لت�سيق اإلشراف

238 release

communiqué

تھ من إجراءات وقرارات ل�ا وثيقة تصدر عن اإلدارة املركز�ة قصد اإلخبار عما اتخذ
.عالقة بالنصوص ال�شر�عية والتنظيمية

 
ٌ
َبالغ

239 report

rapport

ر�ٌر 
ْ

ق
َ
ت
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ع�ن أو عمل أو وضعية توثيق كتا�ي أل�شطة وأعمال خاصة بموضوع محدد أو أداء م
وج��ات أو مق��حات أو �غرض نقل معلومات أو إبراز حقائق و�يانات، أو تقديم ت

تلف التقار�ر من حيث وتخ. توصيات، قصد اإلخبار ��ا والرجوع إل��ا عند ا��اجة
التقر�ر الوصفي الذي يركز : األ�داف والعناصر واألنواع واألش�ال وا��االت، وم��ا

�عرض ��انب اإلعداد  ع�� وصف ال�شاط ومراحلھ ونتائجھ، التقر�ر التق�� الذي
لتقر�ر التقو��� الذي �عرض لل�شاط من��يا وتنظيميا و�حدد أدوار الفاعل�ن فيھ، وا

عض اإليجابيات وآفاق تقو�ميا لل�شاط أو ��انب محدد من جوانبھ، و��تم �عرض �
.لتجاوز�ا تطو�ر�ا واملعيقات ال�� اع��ضت إنجاز ال�شاط والتخطيط

240 research activities

activités de recherche

رفع مستوى التعليم أ�شطة ��دف إ�� القيام بدراسات وأشغال فردية وجماعية ل
، ولتطو�ر املعارف والت�و�ن، وضمان استكمال خ��ة األطر الباحثة باملؤسسة

.القتصادية واالجتماعيةوتطبيقا��ا بقصد املسا�مة �� تنمية البالد العلمية وا

أ�شطة البحث

241 resources

ressources

و واملوارد ال�شر�ة أ. لدى الفرد طائفة املعارف وامل�ارات وا����ات واملؤ�الت املتوفرة
ء العمل �ش�ل جاد ومل��م، الرأس مال ال�شري مجموعة من األفراد القادر�ن ع�� أدا

ز�د فرص االستفادة وت. حيث يتع�ن أن تت�امل وتتفاعل قدرا��م �� إطار م���م
ا وتطو�ر�ا بالتعليم الفاعلة من �ذه املوارد عندما تتوفر نظم تحس�ن تأ�يل�

نظمة أو مؤسسة أو و�عد املوارد ال�شر�ة مصدر نجاح أي م. والت�و�ن والتدر�ب
.اليةمجتمع، إ�� جانب أنواع أخرى من املوارد �املادية وامل

َمواِردٌ 

242 role playing strategy

stratégie du jeu de rôle

ملس��دف حيث يتقمص خطة من خطط ا��ا�اة �� موقف �شابھ املوقف التعلي�� ا
عل مع اآلخر�ن �� حدود عالقة الطالب أحد األدوار املطلو�ة �� املوقف الواق�� و�تفا

� مساعدة املتعلم�ن ع�� ف�م و�عت�� �ذه الطر�قة ذات أثر فعال �. دوره بأدوار زمالئھ

ِعب األدوار
َ
اس��اتيجية ل
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و �عتمد �ذه . ابيةأنفس�م وف�م اآلخر�ن إذ تخلق �� الصف تفاعال أك�� إيج
��م بحيث �عمل �ل واحد االس��اتيجية ع�� اس�ثارة التالميذ انطالقا من مك�سبا

قراءة أو مناقشة أو كتابة م��م كعامل محفز ��موعة الصف أثناء إعداد التالميذ ل
تعلم مسؤوال عن �علمھ �� موضوع ما، و��ون املدرس موج�ا ملسار التفك�� و��ون امل

.س��ورة إنجاز �ذه امل�مة أوامل�ام املطلو�ة منھ
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S
243 schedules control

contrôle des tableaux de service

� جداول ا��صص م�مة يقوم ��ا املشرفون ال��بو�ون من أجل املصادقة ع�
ر�و�ة و�عليمية و�دار�ة، ا��صصة ل�ل معلم، �عد التأكد من توفر�ا ع�� معاي�� ت

.ضمانا لتوز�ع تر�وي مالئم لشروط التعلم ومقتضياتھ

بة ا��داول 
َ
اق ُمر

244 scholastic achievement

rendement scolaire

مع�ن، بحيث يصل إ��  ما يحصلھ املتعلم من معلومات �عد مروره ب��نامج درا���
التحصيل ا��تلفة  وتحدد اختبارات. املستوى املطلوب من الكفاءة �� الدراسة

.وتقديرات املعلم�ن مستو�ات ونوعية �ذا التحصيل

تحصيل درا���ّ 

245 scholastic organization

organisation scolaire

محتوى املادة الدراسية مجال يتعلق ب�نظيم أ�داف العملية التعليمية التعلمية و 
� أفضل النتائج التعليمية وطرائق تدر�س�ا وأ�شط��ا وطرائق تقو�م�ا �ش�ل يؤدي إ�

طط التعليمية سواء �� أقصر وقت وج�د وت�لفة مادية، و�تعلق أيضا بوضع ا��
.�انت أسبوعية أو ش�ر�ة أو فصلية أو ش�ر�ة أو سنو�ة

تنظيم مدر���ّ 

246 school

école

الدراسة ف��ا من عدة  مؤسسة �عليمية يتعلم ف��ا الطلبة مختلف العلوم، تت�ون 

 
ٌ
َمْدرَسة
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 وتنقسم املدارس إ��. الثانو�ةاملرحلة االبتدائية واملتوسطة أو اإلعدادية و : مراحل، ��
.مدارس عمومية ومدارس خاصة

247 school accountability

responsabilité scolaire

طر�قة منظمة و�ادفة نظام مركب وشامل يقصد بھ اإلصالح ال��بوي ك�دف عام، و 
ت ال��بوي بالنتائج ال�� تحقق ��مع املعلومات والبيانات و�خبار املسؤول�ن عن النظام

ملؤسسة وعمليا��ا �� �س�ند �ذا النظام إ�� جمع وتبو�ب �ل أ�شطة ا. �� املدارس
و�ستخدم نظام . ملدفاتر مفاحصة بطر�قة منظمة �عتمد ع�� من�� دقيق ومت�ا

س�ثمار املوارد املدرسية، املفاحصة وسيلة ملراقبة األداء املدر��� بطرق سليمة ال 
املقاي�س، وطرق جمع و�شتمل ع�� عناصر عامة �األ�داف واملعاي�� واملؤشرات و 

ملعاي�� ا��ددة، ومن ثم وتقديم البيانات املوضوعية عن األداء وتقو�مھ �� ضوء ا
ع�� عملية تقو�م األداء  لذلك ترتكز املساءلة. التخطيط املنظم لتحس�ن �ذا الواقع

سة، والعناصر واملؤسسات الطالب واملدرس، واملدر /�� �ل املستو�ات بدءا باملتعلم
حھ لتحقيق أ�داف ذات الصلة، ان��اء بقمة �رم النظام التعلي�� ��دف إصال 

.التطو�ر واالبت�ار واإلبداع

ُمساءلة مدرسّية

248 school activities

activités scolaires

ملستو��ن املركزي بالوزارة مجموعة ال��امج ال�� تخطط ل�ا األج�زة ال��بو�ة ع�� ا
ية وال�شر�ة بحيث تت�امل مع وا���� باإلدارة ا��لية، وتوفر ل�ا اإلم�انات املاد

ممارسة ال�شاط املناسب ال��امج التعليمية، و�تاح ف��ا للطالب حر�ة املشاركة و 
خ��ا��م وقدرا��م  ملوا���م وميول�م، وخصائص نمو�م، مما �ساعد ع�� تنمية

سم�ن، و�� أعمال وتنقسم األ�شطة ال��بو�ة إ�� ق. ا��اصة، وت�امل ��صيا��م
مارس�ا الطالب �� خارج وم�ام يمارس�ا الطالب �� داخل الصف، وأ�شطة ال صفية ي

ا��ياة املدرسية مثل نادي الصف �� فضاء املدرسة،  أو �� مختلف األندية ا��اصة ب
.املسرح أو املوسيقى أو الر�اضة املدرسية أو الفنية

أ�شطة مدرسّية

249 school administration إدارة مدرسّية
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administration scolaire

عمال امل�شابكة، م��ا طر�قة وأسلوب إدارة العمل املدر��� وفقا ��موعة من األ 
ل فيما بي��ا لتحقيق غرض التخطيط والتنظيم واملتا�عة والتوجيھ والتقو�م، تت�ام

ا ملساعدة ماليا وفنيا ل�ا، كمو�� جزء من اإلدارة ال��بو�ة ال�� تقوم بتقديم ا. مش��ك
العامة وتحقيق األ�داف  تقوم بإمداد�ا بالقوى ال�شر�ة الالزمة لتنفيذ السياسة

.ذالتعليمية فضال عن اإلشراف عل��ا ضمانا لسالمة التنفي

250 school councils

conseils scolaires

التدب��، ا��لس  مجلس: آليات التدب�� ال�شار�ي للمؤسسة، و�� أر�عة مجالس
.ال��بوي، ا��الس التعليمية ومجالس األقسام

ؤّسسة
ُ
مجالس امل

251 school curriculum

programme scolaire

� �� �عد�ا املدرسة لطال��ا �خطة عامة شاملة ��موع املواقف وا����ات التعليمية ال
. ���ات والتفاعل مع�اداخل�ا أو خارج�ا وتحت إشراف م��ا بقصد ممارسة �ذه ا�

دي إ�� تحقيق النمو الشامل ومن نتائج �ذه املمارسة والتفاعل، يحدث التعلم مما يؤ 
و�وجد . ة التعليمية التعلميةللطالب الذي �و ال�دف األس�� والغاية األعم من العملي

�عد امل��اج الرس�� . و الضم��امل��اج الرس�� وامل��اج ا��في أ: نوعان من املنا��، �ما
طرائق تدر�س ووسائط م��اجا معلنا ومنظما وظا�را و�ت�ون من أ�داف ومحتوى و 

ثيقة مكتو�ة معدة من قبل �عليمية وأ�شطة وأساليب تقو�م، و��ون �ذا امل��اج �� و 
ف ع�� تطبيقھ وفق نظام مع�ن، �يئة أو وزارة وتقوم املدرسة ب�نفيد �ذا امل��اج و�شر 

 الطبيعة والب�ئة ا��يطة بھ أما امل��اج ا��في أو الضم�� فيقصد بھ �علم الطالب من
�اج الرس�� ومن خالل وما يك�سبھ من معارف وم�ارات وقيم واتجا�ات خارج امل�

.سعالقات ��صية ب�ن الطالب وأقرانھ و�تم ذلك بدون املدر 

م��اج درا���ّ 

252 school documents

documents scolaires

ن من ت�بع العمل وال
ّ

تواصل حولھ، وتدارك مجموعة الوثائق اإلدار�ة ال�� تمك

وثائق مدرسّية
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لة مباشرة بتمدرس وثائق متص: الثغرات واإلش�االت ال�� �ع��ضھ، ومن أبرز�ا
ة بالتدب�� ال��بوي، وثائق املتعلم�ن، وثائق خاصة بالعامل�ن باملؤسسة، وثائق خاص

.خاصة بالتدب�� اإلداري واملا��، وملفات املدرس�ن

253 school life

vie scolaire

ءات املدرسية بممارسة جميع ا��ياة ال�� �ع�ش�ا املتعلمون �� جميع األوقات والفضا
انية وا��س حركية �� األ�شطة امل��مجة ال�� ترا�� ا��وانب املعرفية والوجد

لعناصر امل�ونة ل��ياة ��صيا��م، مع ضمان املشاركة الفعلية والفعالة ل�افة ا
.املدرسية

حياة مدرسّية

254 school media

médias scolaires

ع�� تفتح ��ص�تھ  مجموع األ�شطة اإلعالمية املوج�ة للمتعلم قصد مساعدتھ
داتھ وقدراتھ وصقل م�اراتھ، وتنمي��ا �� أ�عاد�ا ا��تلفة، واك�شاف ميولھ واستعدا

ة مشروعھ ال����� و�كسابھ كفايات وم�ارات وأدوات �ساعده ع�� بناء و�لور 
ا�ي معھ، واالنفتاح ع�� و�ساعده ع�� االندماج �� وسطھ الدرا��� والتفاعل اإليج

كفايات تمكنھ من بناء  محيطھ املدر��� والت�و��� وامل�� واالجتما��، واك�ساب
.مل��واتخاذ قرارات واعية بخصوص حياتھ الدراسية ومستقبلھ ا

إعالم مدر���ّ 

255 school system

système scolaire

بالنظام التعلي��  نظام يدخل ضمن شبكة من العالقات والتفاعالت ذات الصلة
تعليمية و�عتمد �� تحقيق ك�ل، و�حدد س�� العملية ال��بو�ة �� داخل املؤسسات ال

داد، التوثيق، قوان�ن اإلطار الزما�ي وامل�ا�ي، اإلع(س���ا ع�� تنظيم العمل 
.أساليب التقو�م، ال��امج والكتب املدرسية، الطرائق والوسائل و )املؤسسة

نظام مدر���ّ 

256 school time

temps scolaire

َمن املدرسة
ز
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فادة من ا��صة الزمنية الوقت الذي يقضيھ املتعلم باملدرسة، و�مكنھ من  االست
ف األ�شطة املدرسية، املناسبة  املقررة ل�ل مادة دراسية  لضمان إنجاز مختل

تأخر م��وظ ��  وضمان إجراء أ�شطة الدعم املدر���، و�عو�ض واستدراك �ل
لدخول وا��روج إنجاز ا��صص وال��امج الدراسية، وضبط مواقيت وعمليات ا

.وف��ات العطل

257 score sheet

feuille de notes

ييم حصيلة التعلم لدى ورقة رسمية �سلم�ا إدارة املؤسسة ل�ل أستاذ من أجل تق
وعة من التمار�ن التالميذ ومدى تقدم�م بكيفية مستمرة، وذلك بإجراء مجم

� مذكرة األستاذ ا��اصة، والتطبيقات �� مختلف فروع املادة ���ل نقط�ا بانتظام �
�ا اآلباء ملعرفة مستوى �عتمد عل�: وتحدد أ�مية �ذه الورقة فيما ي��. و�� الورقة

راقبة مستوى األقسام أبنا��م ومردود�م الدرا���، �عتمد عل��ا رئ�س املؤسسة مل
صد االطالع ع�� عدد التمار�ن واملقارنة بي��ا، و�عتمد عل��ا املشرف أثناء ز�ارتھ ق

.لدروسوالفروض ال�� أجرا�ا األستاذ ومدى اس�يعاب التالميذ ل

نقيط
ّ
ورقة الت

258 self-evaluation

auto-évaluation

رسة لتقو�م مؤسس��م مجموعة من ا��طوات اإلجرائية ال�� يقوم ��ا طاقم املد
 إ�� معاي�� محددة لتحديد جوانب القوة وجوانب ا

ً
لضعف �� األداء املدر���، اس�نادا

بمعاي�� ا��ودة املطلو�ة،  وذلك من خالل جمع البيانات عن أداء املؤسسة، ومقارنتھ
.و�عداد ا��طط الالزمة لتحس�ن األداء

تقو�م ذا�ّي 

259 self-learning

auto-apprentissage

دية أو �� مجموعات، ��دف �شاط يقوم بھ الطالب بإشراف املعلم أو بدونھ بصورة فر 
ضعية محددة ومن خالل و�تم �ذا االك�ساب �� و . اك�ساب معرفة أو م�ارة أو قيمة

مستمر �� املعرفة والسلوك تفاعل املتعلم بموضوع التعلم، و�ؤدي إ�� �غي�� دائم و 
.ن�يجة الت�و�ن والتدر�ب والبحث واك�ساب ا����ة

م ذا�ّي 
ُّ
�عل
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260 sharing

partage

ملتبادلة ب�ن الفاعل�ن عملية �عقب �شاط مع�ن أو عمل ورشات لتحقيق االستفادة ا
نتجة بكيفية �ادفة �ساعد املشارك�ن �� �ذه الورشات من خالل تبادل الكتابات امل
واالح��ام والدعم وال���يع  ع�� ترسيخ عالقات تر�و�ة سليمة قوام�ا التقدير والثقة

.وا��رص ع�� تقديم القدوة وتطو�ر العمل

قاُسٌم 
َ
ت

261 situation

situation

و قد ت�ون الوضعية  سياق يحدث فيھ التعلم و�قع �� وقت خاص و�� م�ان محدد،
.صفيةقصدية وتق��ن �سياق محدد، أو تلقائية �� األ�شطة الال 

 
ٌ
َوْضِعّية

262 skill levels

niveaux de compétences

مستوى : ستو�ات، أ�م�امستو�ات االقتدار وتصنف بحسب سلم متدرج تنازليا إ�� م
ال من امل�ارات تخص��� �شمل فئة األعمال ال�� يتطلب إنجاز�ا توفر قدر ع

دائية و�شرافية تمكن من ف�� يتطلب توفر م�ارات علمية وأ/ العملية، ومستوى تق��
�عة تنفيذ�ا وتقييم�ا، ف�م طبيعة األداء وتحليلھ، وتحديد خطوات اإلنجاز ومتا
ارات عملية ومعلومات ومستوى م�� �شمل امل�مات ال�� يتطلب إنجاز�ا توفر م�

مل�مات والواجبات بدرجة م�نية �غطي إطار امل�نة �ش�ل �امل، وتمكن من ممارسة ا
نجاز�ا توفر م�ارات عملية إتقان عالية، ومستوى م�اري �شمل امل�مات ال�� يتطلب إ
نة ب�املھ، لتمكن من أداء ومعلومات م�نية تتصل بجزء من امل�نة، ول�س بإطار امل�

.م�مات العمل وواجباتھ بدرجة من اإلتقان

ُمستو�ات امل�ارات

263 skill upgrading training

stage de revalorisation des compétences

فع مستوا�م إ�� مستوى تدر�ب �س��دف إكساب املعلم�ن م�ارات وكفايات م�نية لر 
.أع�� وفقا ملعاي�� التقو�م ا��ددة

تدر�ب تنمية امل�ارات
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264 standard-based accountability

responsabilité basée sur des normes

 ع�� مستو 
ً
ى إنجاز الواجبات الوظيفية مساءلة اإلدارات التعليمية واملدارس اعتمادا

عارف وامل�ارات ملعرفة مدى والتعليمية بكفاءة و�تقان، بناء ع�� معاي�� دقيقة للم
ء مة ملعا��ة مظا�ر التع�� �� ضواالل��ام ��ذه املعاي�� ومستوى إنجاز التعديالت الالز 

.النتائج ال�� تم التوصل إل��ا

ُمساءلة مب�ّية ع�� املعاي��

265 standards

normes

ازات األفراد أو ا��ماعات أطر مرجعية أو مح�ات نحكم ��ا أو نق�س بناء عل��ا إنج
.نفذون من خالل�ا �ذه األعماللألعمال وامل�مات ال�� يقومون ��ا، واإلجراءات ال�� ي

َمعاي�ٌ� 

266 strategic analysis

analyse stratégique

�ات املرتبطة بالب�ئة عملية شاملة تقوم ع�� اس�شراف املستقبل و�دراك املتغ�
وضع ا��ا�� إ�� الوضع الداخلية وا��ارجية للمؤسسة، ��دف إ�� االنتقال من ال

تحليل دقيق وتقييم  املأمول الذي يفي بمتطلبات ا��ودة الشاملة، وتقوم ع��
ل سبل االستجابة للتغ��ات للبيانات واملعلومات لف�م املؤسسة لب�ئ��ا وتحديد أفض

جمع املعلومات، : تاليةوتمر با��طوات ال. السر�عة واستغالل�ا لتحقيق أفضل أداء
.يار البديل االس��اتي��تص�يف املعلومات والبيانات، دراس��ا وتحليل�ا، ثم اخت

تحليل اس��اتي��ّ 

267 strategic teaching

enseignement stratégique

ملعلم وطلبتھ لتحقيق �عليم يتم بناء ع�� خطة �شمل إجراءات منظمة يقوم ��ا ا
ذلك من خالل مجموعة من األ�داف التعليمية الالزمة لتنفيذ املوقف التعلي��، و 

م والطالب، و�عادة ترت�ب طرق التدر�س ال�� ترتكز ع�� تنظيم وتفعيل أدوار املعل
د التعليم االس��اتي�� و�ع. الب�ئة الصفية بما يحقق أ�داف مختلف االس��اتيجيات

� اك�ساب وتنمية  الكفايات من ب�ن أ�م النماذج التعليمية ال�� �سا�م �ش�ل كب�� �

�عليم اس��اتي��ّ 
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من م�ارات التفك��  الضرور�ة للمتعلم ال�� تمكنھ من امتالك و�تقان مجموعة
ا واعيا �� مختلف أ�شطتھ واالس��اتيجيات املالئمة والفعالة واستخدام�ا استخدام

.الصفية وغ�� الصفية

268 strategy

stratégie

الل استخدامھ تخطيط عا�� املستوى، يضمن لإل�سان تحقيق األ�داف من خ
وعميقة األثر وال��  وسائل معينة وخطة شاملة، محور�ا السياسات طو�لة األجل

طة بال�دف ا��وري للمشروع تتعلق بمعا��ة القضايا غ�� ال�ي�لية املعقدة  واملرتب
.الذي تدور �� فلكھ أ�دافھ األخرى 

 
ٌ
اس��اتيجّية

269 student-based model

modèle centré sur l’élève

م، و�أخذ �ع�ن االعتبار نموذج يقوم ع�� فاعلية املتعلم �� فعل التعليم والتعل
.ية و�ن�تھ النفسية��ص�تھ اإليجابية، وقدراتھ العقلية وميوالتھ، الوجدان

الب
ّ
نموذج ُمتمرِكز حول الط

270 subject-based model

modèle centré sur la matière enseignée

قساما وفروعا تضم نموذج يتمحور حول املواد الدراسية باعتبار�ا أجزاء وأ
ة �� داخل أي برنامج، و�جعل أساسيات املعرفة، و���كز ع�� انتقاء ا��تو�ات ا��ا�ز 

.املعرفة غاية �� حد ذا��ا

نموذج ُمتمرِكز حول املاّدة

271 success criteria

critères de réussite

ان �� إنجاز التلميذ، ول�ا قواعد أو توقعات �عد األساس �� ا��كم ع�� درجات اإلتق
ن مستو�ات الدراسة، جانب كيفي يحدد املعارف ال�� يجب اك�سا��ا �� مستوى م
والرسوب والقبول ��  وجانب ك�� يحدد درجات التالميذ وال�سب املئو�ة للنجاح

.مرحلة مدرسية معينة

جاح
ّ
معاي�� الن
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272 summative assessment

évaluation sommative

��كم ع�� درجة تحقق تقييم يتم �� ��اية وحدة دراسية أو ��اية مقرر درا��� ل
والكفايات املسطرة، وتزو�د  التعلمات وقياس الفوارق ب�ن النتائج الفعلية واأل�داف

يح مسار التعلم ولدعم املعلم بمعلومات �ساعده ع�� اتخاذ قرارات مالئمة لت��
.التعلمات أوانتقال املتعلم من مستوى إ�� آخر

تقييم إجما��ّ 

273 supervision

supervision

�م ت�ب�� ع�� مجموعة من م�مة من م�مات تأط�� املدرس�ن وتوج���م ومراقبة أعمال
متا�عة س�� تنفيذ : م��اامل�مات واألدوار والوظائف املسندة للمشرف ال��بوي، و 

تثقيفية، اإلس�ام �� /�و��يةال��امج التعليمية، تقو�م أداء املدرس�ن، عقد ورشات ت
.البحث ال��بوي، و�عداد ال��امج وتطو�ر�ا

 
ٌ

راف
ْ

إش

274 supervision meetings

réunions de supervision

و املدير من أجل تحس�ن لقاءات فردية �ادفة تتم ب�ن املشرف ال��بوي واملعلم أ
��بوي وترتكز ع�� إطالع التعليم والتعلم، و�� إحدى امل�ام الرئ�سية للمشرف ال
�� ممارسة عمل�م، ووضع املعلم�ن ع�� املستجدات ال��بو�ة ومساعدة ا��دد م��م ع
.ل العام الدرا���األ�داف وا��طط التدر�سية وتدب�� تنفيذ�ا وتقو�م�ا خال

افّية اجِتماعات إشر

275 supervision methods

styles de supervision

داء وتحقيق النمو العل�� األساليب ال�� ي�بع�ا املشرف ال��بوي من أجل تقو�م األ 
يعة املواقف التعليمية وامل�� للمدرس�ن وتحس�ن التعليم والتعلم بناًء ع�� طب

.والفروق الفردية ب�ن املدرس�ن واحتياجا��م التدر��ية

ُرق اإلشراف
ُ
ط

276 supervision tools

outils de supervision

أدوات اإلشراف
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الندوات ال��بو�ة والدروس الوسائل ال�� �ستخدم �� عملية اإلشراف، مثل الورشات و 
.التجر��ية

277 supervisor’s competencies

compétences du superviseur

ل��بوي، وتتعلق بإتقان كفايات تمكن املشرف ال��بوي من تحقيق أ�داف اإلشراف ا
ة لتحقيق أ�داف اإلشراف تقنيات اإلشراف ا��تلفة، و�رساء عالقات إ�سانية سليم

ت تقانية كفايات تخصصية، كفايات معرفية، كفايا: ومن �ذه الكفايات
فايات م�نية، كفايات ، كفايات البحث والتقو�م، كفايات التخطيط، ك)تكنولوجية(

ل��بوي واالبت�ار والتجديد، التواصل امل�� والعالقات اإل�سانية، كفايات الت�شيط ا
ات من أ�م عوامل نجاح و�عت�� التمكن من �ذه الكفاي. وكفايات التنظيم والت�سيق

.املشرف ال��بوي �� أداء م�امھ

كفايات املشرف ال��بوّي 

278 supervisor’s duties

fonctions du superviseur

مثل �� ابت�ار األساليب الواجبات ال�� يجب ع�� املشرف ال��بوي القيام ��ا وتت
عو�ات واق��اح ا��لول والطرق لتطو�ر العملية التعليمية التعلمية، وتوقع الص

.املناسبة لتجاوز�ا، ومعا��ة األخطاء وحل املشكالت

شرف
ُ
واجبات امل

279 supervisory training

stage de supervision

محددة، وفقا ل��نامج  مجموعة من األ�شطة ال�� تؤدي إ�� اك�ساب وتطو�ر م�ارة
 عرفية وال��بو�ة و�ل ما منمنظم ومخطط لھ يمكن املعلم�ن من املز�د من ا����ات امل

.شأنھ أن يرتقي بمستوى تمك��م من الكفايات امل�نية

تدر�ب إشرا��ّ 

280 support

soutien

افة إ�� حصول التعلم لدى جملة من األ�شطة التعليمية املندمجة ال�� ��دف، باإلض
م للنقص الذي يتم اك�شافھ التالميذ �ش�ل عادي، إ�� تقديم �عليم فردي وقا�ي مالئ

َدْعٌم 
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عات وأفرادا، من تحقيق من خالل املراقبة املستمرة، وح�� يتمكن التالميذ، جما
ى الدرا��� الذي األ�داف املرسومة بحسب إم�انا��م وحسب متطلبات املستو 

.يوجدون فيھ

281 support activities

activités de soutien

م فردي وقا�ي مالئم للنقص األ�شطة التعليمية املندمجة ال�� ��دف إ�� تقديم �علي
تالميذ، جماعات وأفرادا، الذي يتم اك�شافھ خالل التقو�م الت�و��� ح�� يتمكن ال

لبات املستوى من تحقيق األ�داف املرسومة بحسب إم�انيا��م و�حسب متط
والنقص لدى �عض  الدرا��� الذي يوجدون فيھ، من خالل ت��يح وضعية التع��

.التالميذ و�التا�� تفادي الفشل والرسوب

أ�شطة الّدعم
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T
282 teacher

enseignant

� املدرسة و�� املؤسسات ال��ص الذي يمارس م�نة التعليم و يؤدي م�ام التدر�س �
.التعليمية

ٌم  ِ
ّ
ُمعل

283 teacher assessment sources

sources d’évaluation des enseignants

وت�نوع �ذه . اء املعلممصادر توظف للوصول إ�� وصف تقيي�� موثوق بھ وثابت ألد
الز�ارات : من �ذه املصادراملصادر ب�نوع أغراضھ، وتنوع القائم�ن ع�� التقييم، و 
.نية ومختلف إنجازاتھالصفية، والتفت�شات، و��ل أعمال املعلم العلمية وامل�

م ِ
ّ
عل

ُ
مصادر تقييم امل

284 teacher attendance record

registre de présence des enseignants

لقيام بواج��م اليومي دف�� أو ��ل مخصص ل���يل أسماء املعلم�ن �لما حضروا ل
 وتراقب اإلدارة املدرسية �� بحسب امل��اج املقرر و�التوقيت ا��دد ل�ل واحد م��م،

لدراسية �عذر ضوء معلومات �ذا ال��ل حضور املدرس أو �غيبھ عن حصصھ ا
.قانو�ي أو بدون عذر

م ِ
ّ
عل

ُ
ِ��ّل ُحضور امل

285 teacher training

formation de l’enseignant

� للمعلم وت�و�نھ وتأ�يلھ م�مة من م�ام اإلشراف ال��بوي تقوم ع�� اإلعداد امل�
وتجديد طرق التدر�س  وز�ادة كفاءتھ وم�ارتھ �� تخطيط وتنفيذ دروس امل��اج،

م ِ
ّ
عل

ُ
تدر�ب امل
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�ن وتطو�ر عملھ علميا وأنواع التقو�م، واس��اتيجيات الدعم ال�� ت�سر لھ تحس
.وتر�و�ا وم�نيا واالرتقاء بجودة التعلمات 

286 teacher-based model

modèle centré sur l’enseignant

ة التعليم والتعلم باعتباره نموذج �عتمد طرائق ت��ز الدور املركزي للمعلم �� عملي
س�نادا إ�� مبدإ تمثيليتھ محورا مركز�ا لعملية تخطيط التدر�س، وتنفيذه وضبطھ، ا

.للسلطة املعرفية وامل�نية واألخالقية

م ِ
ّ
عل

ُ
نموذج ُمتمرِكز حول امل

287 teacher's competences

compétences de l’enseignant

ن املعلم من أداء م�امھ بمستوى ع
ّ

: ال من اإلتقان، وم��االقدرات وامل�ارات تمك
سية، وكفايات أدائية تتمثل �� كفايات معرفية تتعلق با��توى التعلي�� واملادة الدرا

خططھ املقاصدية، قدرة املدرس ع�� استخدام طرق التدر�س واس��اتيجياتھ و 
ن بليغ ا��تو�ات إ�� املتعلم�وأسلو�ھ �� التعليم وأش�ال التواصل ال��بوي، وكيفية ت

 ية لنتائج التعلم ال�� يحقق�اوتمكي��م م��ا، كفايات إنتاجية تتعلق با��صلة ال��ائ
يمة �� سلو�ا��م، وكفايات املدرس لدى املتعلم�ن ومدى ترسيخھ للقيم الراشدة ا��ك

) اإلن��ن�ت(الشابكة تتمثل �� معرفتھ واستخدامھ ل��اسوب و ) تكنولوجية(تقانية 
.وتوظيف�ما �� تصميم وتخطيط دروسھ وتنفيذ�ا

م ِ
ّ
عل

ُ
ِكفايات امل

288 teacher's notebook

cahier de texte

ر وس املقررة، و�عبئ��ا باستمراوثيقة ذات أ�مية خاصة الرتباط�ا بإنجاز املعلم�ن للدر 
ل من رئ�س املؤسسة وانتظام، و�� من العناصر األساسية ال�� �عتمد عل��ا � 

ح��امھ للتعليمات الرسمية واملشرف لت�بع عمل املعلم ومراقبتھ وتقو�مھ، من حيث ا
�ل املستو�ات املو�ل إليھ  وللتوز�ع السنوي للمقرر، يوزع املعلم دف�� النصوص ع��

ادة، ���ل فيھ عقب تدر�س�ا، و�خصص قسما ل�ل م��ا يوزعھ ع�� جميع فروع امل
طبيقات املرتبطة بھ، ��اية �ل حصة، عنوان الدرس املنجز ورقمھ وعناصره والت

سم �عب�تھ بنوع من اإليجاز و��ب�� أن ت�. وأسئلة اإلعداد، وسائر البيانات الضرور�ة

صوص
ُّ
دف�� الن
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.صة من ا��صصوالدقة بحيث تقدم صورة وا��ة عما تم إنجازه �� �ل ا��

289 teacher's performance assessment

évaluation de performance des enseignants

صدار ا��كم ع�� نوعية عملية مخططة ومنظمة ��مع املعلومات �� الئحة من أجل إ
 يفية تنفيذ املعلم للمنا��،األداء التدر���� والبح�� وخدمة التالميذ والتعرف ع�� ك

.ت معينةأو ل��شيد عملھ أو تطو�ر م�اراتھ أوتمكينھ من امتيازا

م ِ
ّ
عل

ُ
تقو�م أداء امل

290 teacher's portfolio

portfolio de l’enseignant

ضم�ا �� حافظة خاصة بھ، وسيلة من وسائل تقو�م املعلم من خالل توثيق إنجازاتھ و 
انت �عليمية قام بإعداد�ا وتتضمن نماذج من أعمال املعلم املرتبطة �عملھ، سواء � 

أشرطة فيديو أو ���يالت  أو تطو�ر�ا، أو دالئل ع�� األ�شطة املقدمة للطالب، أو
ائز حصل عل��ا، أو ���ل وقا�ع التدر�س داخل الصف، أو ش�ادات تقدير أو جو 

.منتدبدورات تدر��ية للتنمية امل�نية شارك ف��ا كمحاضر أو ك

م التقييمّية ِ
ّ
عل

ُ
َحقيبة امل

291 teaching

enseignement

معلومات ومعارف  عملية قصدية منظمة ومخطط ل�ا ترتكز ع�� إكساب املتعلم
م��اج يت�ون من مجموعة واتجا�ات إيجابية، تتم �� زمن محدد و�عتمد ع�� معلم و 

ن معارف وم�ارات إ�� املتعلم� من األ�شطة واإلجراءات ال�� يقوم ��ا املعلم بقصد نقل
م بطرق ومساعد��م ع�� تحقيق األ�داف ال��بو�ة وتمكي��م من مو 

ّ
ضوع التعل

تأسس التعليم ع�� و�. واس��اتيجيات مختلفة، و�حداث تأث�� �� ��صية الطالب
 �ن املدرس واملتعلم و��نھُ�عد اجتما�� إ�سا�ي يقت��� وجود تفاعل ب: ثالثة أ�عاد، ��

 ي يمكن مالحظتھ وقياسھ و�التا��و��ن املادة التعليمية أو ا����ات ال��بو�ة، ُ�عد أدا�
عم�� يقوم ع�� أسس  يمكن ضبطھ وتقو�مھ وتحس�نھ، وُ�عد تواص�� يمكن من أداء

.�ارات و�م�انات خالقةومبادئ ونظر�ات ومتغ��ات و�جراءات تحتاج إ�� قدرات وم

در�ٌس 
َ
عِليٌم، ت

َ
�

292 teaching analysis عليم
ّ
تحليل الت
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analyse de l’enseignement

أسس ع�� تحليل م�مة عملية تقوم ع�� أساس التفاعل ب�ن املعلم والطالب، وتت
ة ف��ا وكيفية اك�ساب املعارف التعلم إ�� عناصر�ا وتحديد ترابطا��ا والعوامل املؤثر 

وه واس�ثمار�ا �� وكيفية االحتفاظ ��ا، ومعرفة حاجات املتعلم وخصائص نم
ملتعلم، ومعرفة طرائق التخطيط وتدب�� التعلم والتعليم و�ثارة الدافعية لدى ا

د يات التعليمية التعلمية، وتحديالتعليم والتعلم ا��تلفة واختيار املالئم م��ا للوضع
.لالزمةطرق القياس والتقو�م املناسبة، وتحديد أساليب الدعم ا

293 teaching and learning activities

activités d’enseignement et d'apprentissage

ا، تجري �ش�ل ممن�� عمليات اتصال دينامي يقوم بھ املعلم والطالب أو كال�م
و�ة والتعليمية، وقصدي داخل سياق ذي خصائص مم��ة لتحقيق األ�داف ال��ب

.رجھوالنمو الشامل املت�امل للمتعلم سواء داخل الصف أو خا

م
ُّ
أ�شطة �عليم و�عل

294 teaching assessment

évaluation de l’enseignement

تنفيذ امل�ام املتعلقة عملية قصدية و�ادفة لتقييم درجة قيام املعلم بتخطيط و 
اء تلك امل�ام ��دف تحس�ن بالتدر�س، ومدى امتالكھ للكفايات امل�نية الالزمة ألد

.وتطو�ر األداء التدر���� وتجو�ده

عليم
ّ
تقييم الت

295 teaching characteristics

caractéristiques de l’enseignement

الكفايات واالتجا�ات مالمح وسمات التدر�س �� مجموعة من املعارف وامل�ارات و 
.الالزمة للمدرس للنجاح �� أداء م�نة التدر�س

عليم
ّ
خصائص الت

296 teaching council

conseil d’enseignement

حديد حاجا��ا ال��بو�ة مجلس تناط بھ م�مة دراسة وضعية تدر�س مادة معينة أو ت
املنا�� الدراسية، وتقديم  وال�شر�ة ومناقشة املشا�ل واملعوقات ال�� �ع��ض تطبيق

مجلس �علي��ّ 
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ا��اصة باملادة الدراسية  اق��احات للتغلب عل��ا ووضع برمجة للعمليات التقو�مية
لت�و�ن لفائدة املدرس�ن واختيار الكتب املدرسية املالئمة وتحديد ا��اجات من ا

��بو�ة ا��اصة ب�ل مادة العامل�ن باملؤسسة املعنية واق��اح برنامج األ�شطة ال
.لتالميذ �� املادة الدراسيةدراسية بت�سيق مع املف�ش ال��بوي وت�بع نتائج تحصيل ا

297 teaching experience

expérience d’enseignement

دة �� حقل التعليم م�ارات وقدرات ومواقف يمتلك�ا املعلم �عد ممارسات عدي
تطلبا��ا ومستجدا��ا، و �ساعده ع�� امتالك ا����ة العملية التعليمية ومواكبة م

�متھ، كما �ساعده ع�� تجاوز �ل الصعو�ات واإلش�االت ال�� تصادفھ �� ممارسة م
.تطو�ر ممارساتھ التعليمية

ِخ��ة �عليمّية

298 teaching kit

mallette pédagogique

ئمة �ن وتدر���م �� ال��امج القامن األساليب الشا�عة االستخدام �� برامج إعداد املعلم
 ل��اجا

ً
 برامج التعلم وفقا

ً
ت، و�� إحدى أش�ال التعلم ع�� الكفايات، و�س�� أحيانا

��دف إ�� إيجابية املتعلم الذا�ي، والذي ُ�عد أحد االتجا�ات ال��بو�ة املعاصرة، و 
ة ال�� تمكنھ من مواصلة وسعيھ الذا�ي لتنمية نفسھ، وتزو�ده بامل�ارات األساسي

 ع�� نفسھ
ً
 معتمدا

ً
ب كذلك بمراعاتھ للفروق و�تم�� �ذا األسلو . رحلة التعلم مستقال

بية، وتفاعل املتعلم مع وتوف�� الفرص اإليجا) املتدر��ن(الفردية ب�ن املتعلم�ن 
علم، وتقو�م نفسھ بنفسھ املواقف التعليمية، وتوج��ھ لذاتھ �� أثناء عملية الت

ر�ا، كما يؤكد ع�� ليعرف نقاط ضعفھ والعمل ع�� عالج�ا، ونقاط قوتھ وتطو�
الل�ا إ�� مستوى اإلتقان إتقان املتعلم ل����ات ال�� يقوم بدراس��ا، و�صل من خ

.ا��دد ول�س مجرد النجاح فقط

حقيبة تر�وّ�ة

299 teaching method

méthode de l’enseignement

ية يجمع ب�ن املدرس ش�ل من أش�ال العمل التدر���� �� داخل الوضعية التعليم
�� للمتعلم و�� تفاعل واملتعلم اعتمادا ع�� إجراءات عامة لتوصيل محتوى املن

عليم
ّ
طر�قة الت
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.مستمر قصد بلوغ األ�داف املتوخاة

300 teaching package

module d'enseignement

ليمية ال�� تخدم مجموعة مجموعة من املواد والوسائل وال�شاطات والتطبيقات التع
ش�ل منظم ومناسب �� متماثلة من األ�شطة الصفية وغ�� الصفية، و�تم حفظ�ا �

ل�ا لت�س�� التعامل حقيبة س�لة ا��مل واالستعمال، بحيث يتم تص�يف ما بداخ
ة للتعلم الذا�ي، مراعية مع�ا �� غرفة الصف، وتتم�� بأ��ا محددة األ�داف، معزز 

تلفة ومتنوعة �عزز علمية للفروق الفردية، تتضمن محتوى علميا إثرائيا وأ�شطة مخ
د املستوى التعلي�� ودرجة عملية التعلم، تحتوي ع�� اختبارات قبلية و�عدية لتحدي

األ�شطة التدر�سية الدليل، و : وتت�ون من ثالثة م�ونات، ��. اإلتقان املتوقعة
يمية تخدم املن�� املدر��� و��دف إ�� توف�� وسيلة �عل. وأدوا��ا، والتقو�م وأدواتھ

.و�سا�م �� تطو�ر عناصر العملية ال��بو�ة

ُحزمة �عليمّية

301 teaching performance

performance d’enseignement

لتنفيذ، و�حث سبل إنجاز عملية يتم ��ا االنتقال من مستوى التخطيط إ�� مستوى ا
مستوى تجر��� �دفھ : نو�تم ع�� مستو��. امل��اج �� داخل األقسام أو تنفيذ خطة

.افة املس��دف�نالضبط والت��يح والتعديل، ومستوى �عميم امل��اج ع�� � 

أداء �علي��ّ 

302 teaching planning

planification de l’enseignement

�س�يل التعلم، و�ستعان عملية منظمة للعمل بأع�� درجة من الكفاءة والفاعلية ل
ت أساسية م��ابطة، �� إلنجاز �ذه العملية  بخطط التدر�س من خالل ثالث عمليا

�شمل املادة عملية تخطيط يضع املدرس بمقتضا�ا خطط التدر�س قبال، و 
ة، وعملية التنفيذ الدراسية، خطط تدر�س الوحدات الدراسية والدروس اليومي

يا �� الصف من خالل و�قوم بموج��ا املدرس بمحاولة تطبيق خطة التدر�س واقع
اعية لتحقيق األ�داف املرجوة تفاعلھ مع طالبھ و��يئة ب�ئة التعليم املادية واالجتم

أدائھ من ج�ة، ومدى قدرة  من التدر�س، وعملية التقو�م و�قوم ف��ا املدرس بتقو�م

در�س
ّ
تخطيط الت
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.التالميذ ع�� اك�ساب امل�ارف وامل�ارات من ج�ة أخرى 

303 teaching program

programme de l’enseignement

تفصيل للدروس واأل�شطة برنامج يتضمن الئحة املواد الواجب تدر�س�ا للمتعلم�ن و 
املقررة �� مستوى درا���  م��و�ة بتوز�ع زم�� مناسب لوحدات ال��نامج وا��تو�ات

و�قدم ع�� ش�ل  مع�ن و�� تخصص مع�ن، و�جري تدر�سھ ع�� مدى سنة دراسية
حسب عالق��ا موضوعات م�سلسلة مرتبة بحسب ارتباط�ا فيما بي��ا أو ب

املطلو�ة �� ��صية  بموضوعات مواد �عليمية أخرى، و�س��دف إحداث التغي��ات
.املتعلم معرفيا ووجدانيا وم�ار�ا

برنامج درا���ّ 

304 teaching pyramid

pyramide de l’enseignement

ھ الوضعية املع�شة �� مف�وم �ستعمل �� تحليل الوضعية التدر�سية، تمثل قاعدت
 -املعرفة  -املعلم (ليمية داخل الصف، وتتفاعل فيھ العناصر امل�ونة للعملية التع

ك ع�� تحديد امل�ام ع�� عالقات مح�ومة بقانون العقد التدر���� وذل) التلميذ
.واألدوار والوظائف

َ�َرم �علي��ّ 

305 teaching quality

qualité de l’enseignement

دمات من موارد ا��صائص والسمات ال�� �ع�� بدقة وشمولية عن نوعية ا��
ة ل��بو�ة الالزمة لتحقيق ا��ودوعمليات ونتائج وفق املعاي�� واملواصفات التعليمية وا

، ترابط وت�امل تصميم تحقق جودة جميع جوانب األداء التدر����: املطلو�ة، وم��ا
ة التعلمية التعلمية املوقف التدر���� وتنفيذه، تخطيط وتنظيم وتحليل األ�شط

تعلم�ن �� جميع والتحس�ن املستمر �� أساليب التدر�س، ضمان مشاركة امل
ماد التقو�م الذا�ي �� الوضعيات التعليمية، تقليص �امش الوقوع �� ا��طإ، اعت

حتياجات التالميذ، وال��ك�� أداء العمل، تحقيق القدرة التنافسية والتم��، مراعاة ا
.ثقافة ا��د األد�ى ع�� النتائج وا��رجات بالتحول إ�� ثقافة اإلتقان بدل

در�س
ّ
جودة الت
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306 teaching sequence

séquence d’enseignement

�ا برابط �و امل�مة أو وحدة أو مجموعة من الوحدات الصغرى امل��ابطة فيما بي�
ا و�جراءا��ا من قبل، ال�دف املتو�� الذي �ش�ل جزءا من الدرس مخططا أل�شط��

ل�شيطة �� األداء قصد ومدبرا ل�ا �� زمن محدود وم�ان مع�ن، مع �عي�ن الطرق ا
.تحقيق األ�داف املسطرة

ع �علي��ّ 
َ
ط

ْ
َمق

307 teaching skills

compétences d’enseignement

لتعلي�� داخل الصف سلو�ات �عليمية فعالة يقوم ��ا املعلم �� أداء �شاطھ ا
السرعة �� األداء وخارجھ لتحقيق أ�داف محددة، وتظ�ر ف��ا عناصر الدقة و 

ذه السلو�ات واألداءات و�. والتكيف مع ظروف املوقف التعلي��، وتنفيذه، وتقو�مھ
 اي�� ا��ودة العديدة، وقابلةقابلة للمالحظة املنظمة وللتحليل، والتقو�م �� ضوء مع

.للتطور والتحس�ن

عليم
ّ
م�ارات الت

308 teaching strategy

stratégie de l’enseignement

ذ�ا املعلم �� داخل خطة منظمة ومعقلنة تتضمن اإلجراءات وا��طوات ال�� ينف
�داف �عليمية الصف �ش�ل منتظم وم�سلسل، ضمن سياق مع�ن ��دف تحقيق أ

ة املتعلم الستقبال معدة سابقا، من شأ��ا أن �عمل ع�� إثارة تفاعل ودافعي
ل �ذه اإلجراءات كيفية و�شم. املعلومات، وتؤدي إ�� توج��ھ نحو التغي�� املطلوب

ئص�ا أ��ا ترا�� استخدام الوسائل والوسائط التقنية �ش�ل فعال، ومن خصا
ومن . بأ�داف التدر�س ونوعيتھ الفروق الفردية، واملوارد واإلم�انات املتاحة، وترتبط

ر، اس��اتيجية ا��دل أنواع االس��اتيجيات التدر�سية اس��اتيجية لعب األدوا
ملشكالت، واس��اتيجية الفكري، اس��اتيجية البحث واالك�شاف، اس��اتيجية حل ا

.التواصل اللغوي 

عليم
ّ
اس��اتيجية الت

309 teaching style

style de l’enseignement

عليم
ّ
أسلوب الت
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��ه من املدرس�ن الذين أسلوب املعلم �� تنفيذ طر�قة التدر�س بصورة تم��ه عن غ
عليمية بأنھ �ش�� إ�� و�تم�� األسلوب عن الطر�قة الت. �ستخدمون الطر�قة نفس�ا

.خصائص وسمات مم��ة للمعلم ولطر�قة إنجازه

310 teaching system

système d’enseignement

ل��ا، و�حدد األ�داف العامة نظام �ع�� عن ب�ية التعليم و�ي�لتھ واألسس ال�� يقوم ع
.توج��ات ال��بو�ةواملرحلية والنوعية، و�عتمد ع�� املنا�� واملقاصد وال

عليم
ّ
نظام الت

311 teaching techniques

techniques d’enseignement

واقع العملية التعليمية  تطبيق منظم ��قائق ومفا�يم ونظر�ات ومبادئ وقوان�ن ��
اإللقاء، وا��وار، والعمل العرض و : التعلمية، يوظف�ا املعلم �� عملية التدر�س، مثل

ا��موعات /ا��موعة ا��ما��، واستعمال الوسائل والوسائط املساعدة، و�سي��
.وضبط�ا، و�عداد الدروس، إ��

عليم
ّ
تقنيات الت

312 teamwork skills

compétences du travail d'équipe

ما بي��م، حيث تجمع�م م�ارات تتصل بتقنيات العمل ضمن فر�ق يت�امل أعضاؤه في
لتخطيط واتخاذ املشاركة �� ا: أ�داف مش��كة ومدخل مش��ك للعمل، وأ�م�ا

اح��ام اآلخر�ن وتقدير  القرارات �� الفر�ق، اإلس�ام بحماس �� العمل ا��ما��،
ر�ق، تطو�ر ا��س القوي أف�ار�م، ا��د من االختالفات وال��اعات ب�ن أعضاء الف
�داف الفر�ق وع�� امل�ام باملسؤولية نحو العمل ا��ما��، و ال��ك�� ع�� تحقيق أ

.املطلوب القيام ��ا

م�ارات عمل الفر�ق

313 technological competencies

compétences technologiques

ليم اإللك��و�ي مجموعة من القدرات وامل�ارات واالتجا�ات ا��اصة بالتع
 ة و�سر، وال�� يمتلك�ا املعلمواستخداماتھ الالزمة �� بناء املواقف التعليمية �س�ول

ِكفايات تقانّية
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ا وتقو�م�ا لتحقيق �عليم و�عمل ع�� اس�ثمار�ا �� تصميم عمليات التدر�س وتنفيذ�
.أك�� فاعلية

314 test

test

لقوة والضعف من ج�ة وسيلة من وسائل التقو�م املتنوعة ال�� تكشف عن مواطن ا
ن مجموعة من األسئلة ومدى التقدم الذي أحرزه املتعلم من ج�ة أخرى، تت�ون م

غاية تقو�م قدراتھ ومعارفھ املكتو�ة أو الشف�ية أو م�ام تطبيقية ينجز�ا املتعلم ل
ن خاللھ املعلم إ�� معرفة املستقاة من األ�داف املراد قياس مدى تحقق�ا، و��دف م

ة التدر�س واملنا�� قدرة املتعلم ع�� اس�يعاب الدروس وللكشف عن مدى فاعلي
.والكتب املدرسية

اختباٌر 

315 textbook

manuel scolaire

لي�� �� ش�ل محتوى كتاب �عد من أجل �عليم معارف وم�ارات حدد�ا برنامج �ع
ن الفئة امل

ّ
 س��دفة من اس�يعا��ا وتمثل�ا،مادة من املواد الدراسية، تقدم بكيفية تمك

ومن أ�م . ل سلوكھو�قصد م��ا مساعدة الطالب ع�� النمو الشامل وع�� �عدي
من خالل التصورات  وظيفة علمية تتمثل �� تمر�ر املعـارف: وظائف �ذا الكتاب

يفة مؤسساتية تتج�� �� املوج�ة ملواد التعلم وال�� �عكس الثقافة السائدة، وظ
ما تقسم مواد ال��نامج تنظيم الكتاب املدر���، حيث يقسم إ�� مستو�ات متتالية ك

يفة بيداغوجية ع�� �ذه املستو�ات بحسب خصوصيات �ل مادة ع�� حدة، ووظ
لمعلم وتصورا لطبيعة تتج�� �� �ون الكتاب املدر��� وسيلة �عليمية بال�سبة ل

.ونوعية وأش�ال التواصل ب�نھ و��ن املتعلم

كتاب مدر���ّ 

316 timetable; schedule

emploi du temps

لدراسية ع�� ش�ل أداة تنظيمية ��موع األ�شطة الصفية حيث تقدم املواد ا
متعلم، وفضاء،  و�حتوي ا��دول ع�� إيقاع زم��، مادة دراسية، مدرس،. حصص

.و�� �ل�ا عناصر تحقق غايات تر�و�ة محددة

جدول ِحَصص
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317 total quality education

éducation de qualité totale

ناصر العملية التعليمية، جملة املعاي�� وا��صائص ال�� ي�ب�� أن تتوفر �� جميع ع
ت، وال�� تل�� احتياجات سواء ما يتعلق م��ا باملدخالت أو العمليات أو ا��رجا

تحقق من خالل االستخدام ا��تمع ومتطلباتھ ورغبات املتعلم�ن وحاجا��م، وال�� ت
�� تطو�ر القدرات الفكر�ة الفعال ��ميع العناصر املادية وال�شر�ة و�ل ما يؤدي إ

لد��م، وتجو�د م�ارا��م  وا��يالية عند الطالب، وتحس�ن مستوى الف�م واالس�يعاب
.علومات �ش�ل فعال�� حل املشكالت والقضايا، وتقو�ة قدرا��م ع�� تمثل امل

�عليم عا�� ا��ودة

318 training

formation

نية عن طر�ق اك�ساب �شاط �علي�� �س��دف تحس�ن أداء الفرد من الناحية امل�
�الية أو املستقبلية، من خالل املعارف وا����ات ال�� يحتاج إل��ا �� أداء أعمالھ ا�

ت��يح أخطاء �� برنامج تدر�ب مصمم ل: املف�وم العال��: املفا�يم الثالثة اآلتية
كز ع�� امل�ارات التدر�سية، ير : التثقيفي/اإلعداد األساس وعالج�ا، املف�وم الت�و���

� كيفية تحليل املوقف وما يدور �� الفصل من تفاعالت، تتطلب تدر�ب املدرس ع�
غاياتھ تجديد عناصر : بدا��التعلي�� والعمل ع�� تطو�ر األداء م�نيا، واملف�وم اإل 

الذا�ي وتحقيق اإلضافات  املوقف التعلي��، و��دف إ�� ز�ادة الدافعية نحو النمو
.النوعية �� األداء

ْدر�ٌب 
َ
ت

319 training activities

activités de formation

تأط���م بكيفية مستمرة  م�مة يقدم ف��ا املشرف ال��بوي معلومات للمعلم�ن بقصد
قررة ملواكبة املستجدات، وع�� ف��ات ممتدة، وت�و���م وفقا للمنا�� ال��بو�ة امل

ما املشرف عند وضعھ ��طة و�شمل عمليات التوجيھ واإلرشاد والتعديل ال�� يقوم ��
.عمل، وتقييم ج�ود املعلم�ن وطرائق عمل�م و�نجازا��م

در�ب
ّ
أ�شطة الت

320 training needs

besoins de formation

در�ب
ّ
احتياجات الت

100



�ات والسلوك الوظيفي و��ن الفجوة ب�ن متطلبات العمل من امل�ارات واملعارف وا���
قطة تدر��ية وتصمم ع�� تلك ال�� يمتلك�ا املوظف وت��جم �ذه االحتياجات إ�� ن

.أساس�ا ال��امج

321 training needs assessment

évaluation des besoins de formation

لتدر��ية وذلك من خالل عملية إجرائية يتم بموج��ا قياس وتقييم أثر الدورات ا
يع م�ونات برامج التدر�ب استمارة أو أسئلة موج�ة إ�� املتدر��ن، �شمل تقييم جم

.ةبقصد تطو�ر مدى التمكن من املعارف والكفايات املس��دف

تقييم االحتياجات التدر��ّية

322 training standards

 critères deformation

علم و�ستطيع أداءه �عد قائمة من التوقعات ال�� تصف ما نتو�� أن يتمكن منھ امل
ألداء املتوقع، وتضع أمام ان��اء ف��ة التدر�ب، كما أ��ا تقدم معلومات م�مة عن ا

.ك املعاي��املعلم األ�داف ال�� عليھ أن �س�� لتحقيق�ا �� ضوء تل

معاي�� التدر�ب

323 transfer

transfert

قا�ا وال�� تحدد قيمة خطة يطبق و�ستعمل من خالل�ا املتعلم املعارف ال�� يتل
�يح للمتعلم إم�انية نقلھ التعلم وفعاليتھ من منطلق أن التعلم الفعال �و الذي ي

الحق أو �� وضعيات  واستعمالھ �� وضعيات جديدة وحل مشكالت �ع��ضھ �� �علم
.ا��ياة اليومية أو امل�نية

ٌل 
ْ

ق
َ
ن

324 transversal competencies

compétences transversales

 كة ب�ن �ل التّعلمات واملوادمجموعة مندمجة من املعارف وامل�ارات والسلو�ات املش�� 
ع�ا و��ل املشكالت واأل�شطة ملواج�ة وضعّية جديدة أوغ�� مألوفة، وللتكّيف م

�يجة تضافر �ّعلمات كث��ة و�نجاز املشار�ع، وتظ�ر �� العمليات واالس��اتيجيات ن
�ا، يمكنھ من تا وفائديتمكن املتّعلم من تحصيل�ا و�حقق مستوى من إدراك معنا�

ِكفايات ُمستعرضة
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.تصر�ف�ا تصر�فا مناسبا ووظيفيا

325 typical lesson

cours modèle

ن، بقصد إطالع درس ينفذه معلم متم�� للطالب بحضور مجموعة من املعلم�
در�س، وتتم مناقشة املدرس�ن ع�� طر�قة تدر�س معينة أو نموذج جديد �� الت
و�تم . يد م��ا املعلمون الدرس من قبل ا��اضر�ن لبيان نقاط القوة والضعف ل�ستف
مدارس أخرى تا�عة  تنفيذه �� مدرسة معينة بحضور زمالء املعلم ومعلم�ن من
ل تنفيذ الدرس ع�� إلشراف املشرف ال��بوي نفسھ، و�طلع املشرف ال��بوي قب

يجيات ال�� تفيد املعلم�ن اإلعداد الكتا�ي الذي أنجزه لتوج��ھ إ�� أ�م االس��ات
.و�ساعد�م ع�� تحس�ن طرق التدر�س وأساليبھ

درس نموذ��ّ 
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U
326 unconscious

Inconscient

نا؛ ال تتوفر �ذه املعلومات جزء من العقل يحتوي املواد النفسية ال�� ال �ع��ا األ 
ر ��ا قو�ا �� األف�ار واملشاعوا��صائص العقلية �� الذاكرة الواعية، بيد أن ل�ا تأث

.وسلوكيات ا��ياة اليومية

�
ْ
َو�

َ
ال

327 unit

Module, unité

ة علمية مناسبة، مجموعة من الدروس ذات الصلة بموضوع مع�ن، منظمة بطر�ق
.بادئا��توى واملعلومات وامل�ارات وامل: �شمل �شاطات التعلم

وحدة دراسية

328 university of third age

université du troisième âge

�� ال��ة العامة، مؤسسة معدة لتعليم وت�و�ن كبار السن �عمل ع�� ا��فاظ ع
. واالجتماعية للمسن�ن  �دف�ا األساس االرتقاء بمستوى ال��ة ا��سدية والعقلية

وعرفت . �ذه الفئة و�تم ذلك من خالل برامج وأ�شطة خاصة ومالئمة ��صوصيات
 من خالل �عديل ال��امج واأل�شطة و 

ً
 �ذه ا��امعات تطورا

ً
مالءم��ا بيداغوجيا

املستفيدين بدون شرط أو  ملتطلبات الفئة املس��دفة، وانفتاح�ا ع�� أك�� عدد من
س�م �غض النظر عن شرطي تمي�� أيا �ان نوعھ، وع�� �افة الراغب�ن �� تثقيف أنف

دمة تقدم �� إطار وقد تتخذ �ذه ا��امعة صيغة خ. السن والش�ادة األ�اديمية 
.تر�ية مستدامة ا��رم ا��ام�� نفسھ ، كما قد تتخذ ش�ل ت�و�ن مستمر أو

جامعة العمر الثالث

329 university service for lifelong مص��ة جامعية للتعلم املستدام
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learningservice universitaire de formation permanente

ن توف�� �عليم جام�� تنظيم يضم إدار��ن ومدرس�ن يوجد داخل ا��امعة، مسؤول ع
.عةلفائدة فئة من الراشدين ال �ش�لون جزءا من طلبة ا��ام

330 unschooling

non-scolarisation

دون فصول أو أعمال عدم التحاق األطفال باملدرسة والتعلم من خالل ا��ياة ب
و�تفق كث�� من أنصار . �مدرسية ش�لية أو مؤسسية، و�و من أش�ال التمدرس امل���

� اختبار دائم، وخوف�م من الالتمدرس ع�� أن القلق الذي �شعر بھ األطفال ل�و��م �
�بعد�م عن املادة ال�� الفشل والعقاب يقلل من قدر��م ع�� اإلدراك والتذكر، و 

دون أ��م �عرفون ما يدرسو��ا إ�� اس��اتيجيات ��داع املعلم�ن وجعل�م �عتق
.�عرفونھ

مْدُرس
َ
ال ت

331 update rate

taux d’actualisation

.عديدة حساب �لفة برنامج درا��� أو برنامج الت�و�ن خالل سنوات

معدل التحي�ن
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V
332 Values clarification

Clarification de valeurs

� ف�م ����� أعمق وأك�� اس��اتيجية �عليمية �ستخدم�ا املعلم ل�ساعد الطالب ع�
ل��ك�� ع�� قيمة أخالقية ملك�سباتھ، ع�� إشراكھ �� مجموعة من األ�شطة املصممة ل

.معينة

توضيح القيم

333 Verbal-linguistic intelligence

Intelligence linguistique verbale

ية ع�� استخدام ال�لمات أحد الذ�اءات املتعددة، ُيظ�ر ف��ا الفرد قدرة است�نائ
.واللغة وف�م�ا

ذ�اء لغوّي - لفظّي 

334 visit report

rapport de visite

مضمونھ ع�� اإلرشادات  تقر�ر يحرر عقب ز�ارة املشرف للمعلم، و�تم ال��ك�� ��
ألساتذة الذين �عانون من و�ع�� باملبتدئ�ن واملتدر��ن من ا. والتوج��ات ال��بو�ة

�م وتأط���م ومتا�عة صعو�ات �� التدر�س مما �ستد�� التدخل لتوج���م و�رشاد
.أعمال�م قبل الرجوع إل��م لتقييم�م

تقر�ر الّز�ارة

335 Vocational advisor

Conseiller professionnel

تقديم خدمات اإلرشاد ال��ص الذي يتم اختياره و�عداده وتدر�بھ لي�ون مؤ�ال ل
دراسة املناسبة ل�م؛ ال��بوي وامل�� للطالب؛ ��دف مساعد��م ع�� اختيار ال

مرشد م��
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ول�م وظروف�م، ح�� ليتوج�وا نحو الوظائف وامل�ن ال�� تناسب قدرا��م، ومي
.�ستطيعوا النجاح ف��ا، وتحقيق حياة أفضل

336 vocational counselling

conseil professionnel

ن النظام التعلي�� بحيث تزو�د املدرس�ن بمعلومات عن املمارسات التعليمية أو ع
م التعليمية وامل�نية وتنمية تمك��م من اتخاذ القرارات املناسبة ا��اصة باختيارا��

.خطط لھا��وانب ال��صية واملعرفية واالجتماعية بأسلوب م���� م

إرشاد م��ّ 
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W
337 Wait time

Temps de pause

) ف��ة انتظار رقم واحد(ف��ة من الصمت �سود ب�ن سؤال األستاذ و�جابة التلميذ 
معدل ف��ة ) تظار رقم اثنانف��ة ان(و��ن إجابة و�عليق األستاذ أو سؤالھ للمتا�عة 

ل��بو�ة أظ�رت عدة تأث��ات انتظار األستاذ �و حوا�� ثانية واحدة، ولكن األبحاث ا
.نتظار لثالث ثوان أو خمسةمفيدة �� أجو�ة التلميذ عندما يطيل األساتذة ف��ات اال 

ف��ة انتظار

338 warning

avertissement

سية نحو مدرس يخالف النظام إجراء من اإلجراءات التأدي�ية، تقوم بھ اإلدارة املدر 
.أو القانون 

�يھٌ 
ْ
ن

َ
ت

339 Work experience

Expérience de travail

ؤدى باعتبار�ا جزءا من متطلبات املادة املدرسي
ُ
ة، وت�ون مصممة لتوف�� وظيفة ت

ألستاذ، أو امل�سق، أو خ��ات �� امل�نة ا��تارة ال�� يمكن أن تخضع إلشراف ا
.املوظف

خ��ة عملية

340 working group of pedagogic zone

groupe de travail de la zone pédagogique

ت�املة وتجمع�م أ�داف مجموعة من األفراد �عملون مع �عض�م يتم��ون بم�ارات م
. يق أ�داف محددةمش��كة، باإلضافة إ�� وجود مدخل مش��ك للعمل ألجل تحق

مجموعة عمل املنطقة ال��بوّ�ة
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ط �ش�ل مباشر و�ش�ل ا��موعة القاعدة األساسية للعمل ال��بوي وترتب
 عت�� مرآة للواقع التعلي��باملؤسسات التعليمية كميدان رئ���� للعمل اليومي الذي �

.وأداة لتقو�مھ وتطو�ره
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U
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42visite de classe

Z
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