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اتـوطين للتقويم واالمتحانـاملـركز ال   

 

اسحححححححححححت  لر   ه قدرة املترشححححححححححا  ةل ملولراة امدكز  كوي  املف شيز،  امل تعحححححححححح )ه ( ي كتوبة  زارالل  كلل امليتاححححححححححوة    ك   شيز،    كلل   لال     ام اك 

ةه  امقضحل ل  يكبراش   كلل امله ية؛  شجابت  امليدانية ... بعحل   د ؛؛ حل   عحتيلم  املوة  الامةه  كنجلم  هلم  اشو ة دتدرياحية  لالة امتردية  سح  

 املتتلقة دتخصصهله دل(تولركل  لالة الراسية دلملنهلج امتردزي امتتلي   املغاب .
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 املجلالم

 امائياة
  جلالتهل ام ا(ية

 م) املجلالم 

 ل%ام ا(ية  

 

 : 1املجل  ام اعي

 امه دسة امويداغزجية ملنهلج  لالة امتردية  س  ية دلملنهلج امتردزي امتتلي   املغاب ؛ 

 ام  زذج امويداغزجي املؤطا متدرياية  لالة امتردية  س  يةه   قلربلم ش  ي ل؛ 

 امزثلئق املنهلجية مللالة امتردية  س  ية؛ 

  زاص لم   هلم  درس ةل  لالة امتردية  س  ية. 

%10 

 الاكتيلرام امد داملتييية مللالة امتردية  س  ية: :2املجل  ام اعي     

 –اغزجي امتزاص  امويد –امتدريس دلمل لكيم  –دلمزعتيلم  امتدريس -املتافة امزظي ية  –ام ق  امد داملتيل   –امتتلقد امد داملتيل  

 شدد ر امت ل(  امص  ...

%10 

 :  3املجل  ام اعي 

 امتدد ر امد داملتيل  مدرس امتردية  س  يةه    امتخ يط كوي الاست  لر  امد(م 

 امي ل لم/ ديداغزجيل املعا ع/ ديداغزجيل املتافة ...ل  قلربلم شدد ر امتتل لم  ديداغزجيل املحتزى/ ديداغزجيل  كداف/  ديداغزجيل

%20 

 :4املجل  ام اعي 

 أن لط امتتلم؛ -

  سي لر،زكلم شدريس  لالة امتردية  س  ية. - 

% 15 

 : 5املجل  ام اعي 

  أسلميب امتنعيط؛ ام اائق   نع ة  امزسلئ  

  امد(ل لم امزظي ية متدريس  لالة امتردية  س  ية. امزسلئط امد داملتييية 

%15 
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املجلالم 

 امائياة
  جلالتهل ام ا(ية

 م) املجلالم 

 ل%ام ا(ية  

 

 : 6املجل  ام اعي

 الا تحلنلم  الاكتولرام  شهلال ة؛–أال ام امتقز،م  أسلميو   

  سلميب  امضزادط.أنزاع امد(م في  لالة امتردية  س  ية:  

%20 

 : 7املجل  ام اعي

 امتيز،   سحلس مل درسه 

 امتأط ر امليدان   امتيز،  (بر امل لرسةه 

 امتيز،ح  املاحت اه  

 امل تش امتردزي  أن لط شدد ر املهلم امتخصصية  املعترملة. 

11 % 

 100%املج زع: 

  ثلئق  اجتية  ال(دة

 التربية إلاسالمية: أحمد أيت إعزة وآخرون قضايا في ديداكتيك 

   121التربية على القيم في مناهج التعليم، وأثرها في التنمية : مقاربة معرفية منهجية: خالد الصمدي / سلسلة إلاسالم والسياق املعاصر ع  

 القاسميديداكتيك التربية إلاسالمية من إلابستمولوجي إلى البيداغوجي: أحمد العمراوي، وخالد  

 املرجع في كيفية التدريس: سعيد حليم 

 أسس ومهارات بناء القيم التربوية 

 ديداكتيك القيم: منطلقات بيداغوجية وتطبيقات ديداكتيكية: مادة التربية إلاسالمية نموذجا: خالد البرقادي 

 : إسماعيل عبد زيد عاشور  املعلم بين البيداغوجيا والديداكتيك 

 : رياض بن علي الجوادي الّديداكتيك -مدخل إلى علم تدريس املواّد  
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  تعاريف ومفاهيم: الحسن اللحية التعاقد؛بيداغوجيا  

 سؤالا وجوابا حول بيداغوجيا إدماج املكتسبات املدرسية: جمال الحنصالي 111 

 التعليم إلالكتروني والتعليم عن بعد: كمال جنبي 

 الجيالني التربوية: حسان مليةالع في املدرس ي الكتاب أهمية 

 النقل الديداكتيكي في الكتاب املدرس ي: املنهج البنيوي أنموذجا: عبد الباري العفافي الفالح 

 10ص2112العدد الوادي، جامعة الاجتماعية، والبحوث الدراسات فوزي، مجلة الوحيدي /الجيالني حسان التربوي: العملية في املدرس ي الكتاب أهمية 

 املتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛ 11. 11إلاطار القانون  

 ؛2121تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد  

 وزارة التربية الوطنية ألابيض:الكتاب  

 وزارة التربية الوطنية والتكوين:امليثاق الوطني للتربية  

 والبحث العلمي/ من اجل مدرسة إلانصاف والجودة والارتقاء  إلصالح منظومة التربية والتكوين 2101 – 2111الرؤية الاستراتيجية  

 حـول تطبيـق امليثـاق الوطنـي للتربيـة والتكويـن 2112تقريـر الهيئـة الوطنيـة للتقييـم لـدى املجلـس سـنة  

 الاسـتثمار فـي الرأسـمال املـادي لتسـريع الايقـاع الاقتصـادي: مجموعـة البنـك الدولـي :2121املغـرب فـي أفـق  
نيـة والتكويـن املهنـي : وزارة التربيـة الوط2111أكتوبــر  12بتاريـخ  100X15مـن خـالل تفعيـل التدابيـر ذات ألاولويـة، رقـم  2101-2111مذكـرة إطـار فـي شـأن التنزيـل ألاولـي للرؤيـة الاسـتراتيجية  

 والتعليـم العالـي والبحـث العلمـي وتكويـن ألاطـر

 2111وثيقة منهاج التربية إلاسالمية بالسلك الثانوي  

 التوجيهات التربوية الرسمية والوثائق واملذكرات الوزارية العامة والتخصصية  

 ة والتكوين والبحث العلميسلسلة دفاتر التربية والتكوين، الصادرة عن املجلس ألاعلى للتربي 

 (11/  1 رقم تقرير)العلمي  والبحث والتكوين للتربية الوطنية باملنظومة القيم على التربية موضوع: في العلمي والبحث والتكوين للتربية ألاعلى املجلس تقرير 

 وين التقرير الوطني للهيئة الوطنية للتقييم لدى املجلس ألاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول تطبيق امليثاق الوطني للتربية والتك 

 الكتب املدرسية ملادة التربية إلاسالمية املقررة بالتعليم الثانوي إلاعدادي والتأهيلي  

 .2017 أكتوبر ،12العدد  والتكوين،التربية  املغربية: دفاترأي نموذج بيداغوجي للمدرسة  

 …                                                       
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