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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
    

وزارة التربية الوطنية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

النشرة الرمسية 
 للتربيـة الوطنيـة 

 
 

. التعليم اخلاص. 
. الربامج اخلاصة باملسابقات على أساس االختبارات واالمتحانات املهنية 

  لاللتحاق مبختلف األسالك اخلاصة بقطاع التربية الوطنية. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

العدد : 497                                                               مارس 2006 
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الفهـرس 
 

قوانني 
 

قانون رقم 18.05 مؤرخ يف 29 ذي القعدة عام 1426 املوافق 31 ديســمرب سـنة 
ــب عـام 1426  2005، يتضمن املوافقة على األمر رقم 07.05 املؤرخ يف 18 رج

املوافق 23 غشت سنة 2005 الذي حيدد القواعد العامة الــيت حتكـم التعليـم يف 
مؤسسات التربية والتعليم اخلاصة. 

(ج ر ع 02 م يف 2006.01.15 ص. 03) 
 

مراسيم  
 

ــنة 2006،  مرسوم رئاسي مؤرخ يف 18 ذي احلجة عام 1426 املوافق 18 يناير س
يتضمن إاء مهام مدير املوظفني مبفتشية أكادميية اجلزائر. 

(ج ر ع 06 م يف 2006.02.05 ص. 12) 
 

ــنة 2006،  مرسوم رئاسي مؤرخ يف 18 ذي احلجة عام 1426 املوافق 18 يناير س
يتضمن تعيني مدير التربية يف والية بسكرة. 

(ج ر ع 06 م يف 2006.02.05 ص. 16) 
 

مرسوم رئاسي مؤرخ يف 27 شعبان عام 1426 املوافق أول أكتوبر ســنة 2005، 
يتضمن إاء مهام بعنوان وزارة التربية الوطنية (استدراك). 

(ج ر ع 06 م يف 2006.02.05 ص. 17) 
 

قرارات و مقرارات 
 

قرار وزاري مشترك مؤرخ يف 17 شعبان عام 1426 املوافق 21 ســبتمرب 2005، 
ــة لاللتحـاق  حيدد برامج املسابقات على أساس االختبارات واالمتحانات املهني

مبختلف األسالك اخلاصة بقطاع التربية الوطنية.  
(ج ر ع 03 م يف 2006.01.18 ص. 20) 
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آخر ما صدر من نصوص (لإلعالم)  
 

ــق 27 فـرباير سـنة 2006،  أمر رقم 01.06 مؤرخ يف 28 حمرم عام 1427 املواف
يتضمن تنفيذ ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية. 

(ج ر ع 11 م يف 2006.02.28 ص.03) 
 

ــنة  مرسوم رئاسي رقم 93.06 مؤرخ يف 29 حمرم عام 1427 املوافق 28 فرباير س
2006، يتعلق بتعويض ضحايا املأساة الوطنية. 

.2006.02 ص.08)  (ج ر ع 11 م يف 28
 

ــنة  مرسوم رئاسي رقم 94.06 مؤرخ يف 29 حمرم عام 1427 املوافق 28 فرباير س
2006، يتعلق بإعانة الدولة لألسر احملرومة اليت ابتلت أحد أقارا يف اإلرهاب. 

.2006.02 ص.12)  (ج ر ع 11 م يف 28
 

ــنة  مرسوم رئاسي رقم 95.06 مؤرخ يف 29 حمرم عام 1427 املوافق 28 فرباير س
ـاق  2006، يتعلق بالتصريح املنصوص عليه يف املادة 13 من األمر املتضمن تنفيذ ميث

السلم واملصاحلة الوطنية. 
.2006.02 ص.15)  (ج ر ع 11 م يف 28

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 5

ــم 18.05 مـؤرخ يف      قانون رق
ـق  29 ذي القعدة عام 1426 املواف

31 ديسمرب سنة 2005، يتضمــن 

ــم 07.05  املوافقة على األمر رق
ــام 1426  املؤرخ يف 18 رجب ع
املوافق 23 غشت ســنة 2005، 
ــيت  الذي حيدد القواعد العامة ال
حتكم التعليم يف مؤسسات التربية 

والتعليم اخلاصة. 
 

إن رئيس اجلمهورية، 
 

ـواد 122  بناء على الدستور، السيما امل
و124 (الفقرة 2) و126 منه، 

 
وبعد اإلطالع على األمر رقـم 07.05 
ـق  املؤرخ يف 18 رجب عام 1426 املواف
23  غشت سنة 2005 الـذي حيـدد  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

القواعد العامة اليت حتكــم التعليـم يف 
مؤسسات التربية والتعليم اخلاصة. 

 
بعد موافقة الربملان. 

 
يصدر القانون األيت نصه  

 
ــم  املادة األوىل : يوافق على األمر رق
ـام 1426  07.05 املؤرخ يف 18 رجب ع

ــذي  املوافق 23 غشت سنة 2005، ال
حيدد القواعد العامة اليت حتكم التعليــم 
يف مؤسسات التربية والتعليم اخلاصة. 

 
املادة 02 : ينشــر هـذا القـانون يف 
ــة  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائري

الدميقراطية الشعبية. 
 

اجلزائر يف 31 ديسمرب 2005 
رئيس اجلمهورية 

عبد العزيز بوتفليقة 
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ـؤرخ يف 18 ذي  مرسوم رئاسي م
ـاير  احلجة عام 1426 املوافق 18 ين
ــهام  سنة 2006، يتضمن إاء م
ــة  مدير املوظفني مبفتشية أكادميي

اجلزائر. 
 

ــي مـؤرخ يف     مبوجب مرسوم رئاس
18 ذي احلجـة عـام 1426 املوافــق     

ـيد  18 يناير سنة 2006، تنهى مهام الس

ــه مديـرا  عبد احلميد درياس، بصفت
للموظفني مبفتشية أكادميية اجلزائر. 

 
ـؤرخ يف 18 ذي  مرسوم رئاسي م
ـاير  احلجة عام 1426 املوافق 18 ين
ــر  سنة 2006، يتضمن تعيني مدي

التربية يف والية بسكرة. 
 

ــي مـؤرخ يف      مبوجب مرسوم رئاس
18 ذي احلجة عـام   1426 املوافـق      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــني السـيد  18 يناير سنة 2006، يعي

ـة    إبراهيم سردوك مديرا للتربية يف والي
بسكرة. 

 
مرسـوم رئاسـي مـــؤرخ يف         

ـق أول  27 شعبان عام 1426 املواف

ـاء  أكتوبر سنة 2005، يتضمن إ
مهام بعنوان وزارة التربية الوطنية 

(استدراك). 
 

ـادر يف  اجلريدة الرمسية – العدد 71 الص
20 رمضان عام 1426 املافق 23 أكتوبر 

سنة 2005. 
 

الصفحـة : 15 – العمـود : األول – 
الرقم : 3. 

 
ــة  . إضافة مالحظة  " لتكليفه بوظيف

أخرى ". 
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ــؤرخ يف    قرار وزاري مشترك م
ــام 1426 املوافـق     17 شعبان ع

ــج  21 سبتمرب 2005، حيدد برام

املسـابقات علـى أســـاس 
ـة  االختبارات واالمتحانات املهني
ــف األسـالك  لاللتحاق مبختل
اخلاصة بقطاع التربية الوطنية.  

 
إن رئيس احلكومة، 

 
ووزير التربية الوطنية، 

 
ـؤرخ يف  مبقتضى القانون رقم 05.91 امل

30 مجادى الثانية عام 1411 املوافــق   

16 يناير سنة 1991 املتضمن تعميــم 

استعمال اللغة العربية، املعدل واملتمم.  
  

ـؤرخ  ومبقتضى املرسوم رقم 145.66 امل
ـو  يف 12 صفر عام 1386 املوافق 2 يوني
ـض  سنة 1966 املتعلق بتحرير ونشر بع
ــابع التنظيمـي أو  القرارات ذات الط
ــة املوظفـني،  الفردي اليت م وضعي

املعدل واملتمم، 
  

ــؤرخ  ومبقتضى املرسوم رقم 59.85 امل
يف أول رجـب عـام 1405 املوافــق     

ـانون  23 مارس سنة 1985 املتضمن الق

األساسي  النموذجي لعمال املؤسسات 
واإلدارات العمومية، 

 
ــوم الرئاسـي رقـم  ومبقتضى املرس
ـام 1425  136.04 املؤرخ يف 29 صفر ع

ــن  املوافق 19 أبريل سنة 2004 املتضم
تعيني رئيس احلكومة، 

ـؤرخ  ومبقتضى املرسوم رقم 161.05 امل
ــق  يف 22 ربيع األول عام 1426 املواف
أول مايو سنة 2005 املتضمن تعيــني 

أعضاء احلكومة، 
  

ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 49.90 
ـق  املؤرخ يف 10 رجب عام 1410 املواف
06 فرباير سنة 1990 املتضمن القــانون 

ـة،  األساسي اخلاص لعمال قطاع التربي
املعدل واملتمم. 

  
ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 99.90 
ــق  املؤرخ يف أول رمضان 1410 املواف
ــلطة  27 مارس سنة 1990 املتعلق بس

التعيـني والتسـيري اإلداري بالنســبة 
ــوان اإلدارة املركزيـة  للموظفني وأع
ــات واملؤسسـات  والواليات والبلدي

العمومية ذات الطابع اإلداري،  
 

ــوم التنفيـذي رقـم  ومبقتضى املرس
293.95 املؤرخ يف 05 مجــادى األوىل 

عام 1416  املوافق 30 ســبتمرب 1995، 
ــم املسـابقات  املتعلق بكيفيات تنظي
ــة يف  واالمتحانات واالختارات املهني
املؤسسات واإلدارات العمومية، املعدل 

واملتمم،   
 

ومبقتضى القرار الــوزاري املشـرك 
املؤرخ يف أول ذي احلجة 1418 املوافق 
ـار  29 مارس سنة 1998 الذي حيدد إط

تنظيـم املسـابقات، علـى أســاس 
ــة  االختبـارات واالمتحانـات املهني
لاللتحاق مبختلف األسالك اخلاصــة 

بقطاع التربية الوطنية. 
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يقرران ما يلي  
 

ــادة  املادة األوىل :  تطبيقا ألحكام امل
ـم 293.95  24 من املرسوم التنفيذي رق

ـام 1416  املؤرخ يف 5 مجادى األوىل ع
املوافق 30 سبتمرب سنة 1995، املعــدل 
واملتمم، واملذكور أعاله، يهدف هـذا 
ـى  القرار إىل حتديد برامج املسابقات عل
ـة  أساس االختبارات واالمتحانات املهني
ــب  لاللتحاق مبختلف األسالك والرت
اخلاصة بقطاع التربية الوطنية التالية :  

 
. أستاذ التعليم الثانوي.  

. أستاذ تقي يف الثانويات. 
. مساعد التربية. 

. مقتصد. 
. نائب مقتصد.  

. مساعد املصاحل االقتصادية. 
. مفتش التربية والتكوين. 

. مفتش التربية والتعليم األساسي.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. مفتش التوجيه املدرسي واملهين. 
ــي  . مستشار رئيسي للتوجيه املدرس

واملهين. 
. مستشار التوجيه املدرسي واملهين. 

. أخصائي نفساين  تقين. 
. مفتش التغذية املدرسية.  

. مستشار التغذية املدرسية.  
 

ــربامج  املادة 02 : تلحق ذا القرار ال
املذكورة يف املادة األوىل أعاله. 

 
املادة 03 : ينشر هذا القرار يف اجلريدة 
الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية 

الشعبية. 
 

اجلزائر يف 21 سبتمرب 2005 
وزير التربية الوطنية 

أبو بكر بن بوزيد 
عن رئيس احلكومة و بتفويض منه 

املدير العام للوظيفة العمومية 
مجال خرشي 
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ملحق رقم 1 : برنامج املسابقة علــى 
ــة  أساس اإلختبارات  لإللتحاق برتب

أستاذ التعليم الثانوي. 
 

أ. اإلختبارات الكتابية للقبول : 
 

1. الثقافة العامة : 
 

. اقتصاد السوق والسياسة االجتماعية. 
. احلوار جنوب-جنوب ومشال-جنوب. 

. العوملة. 
. املنظمات غري احلكومية. 

.  التصحر. 
. التحديات الكربى لأللفية الثالثة. 

ــالم  . التكنولوجيات اجلديدة يف اإلع
واالتصال. 

. اإلدارة اجلوارية. 
. التنمية واحمليط. 

. منظمة الدول املصــدرة للبـترول 
(الرهانات السياسية واالقتصادية). 

. املنظمات الدولية وعالقاا مع التربية 
والتعليم والثقافة. 

. البطالة وسياسة التشغيل يف اجلزائر. 
. املؤسسات السياسة يف اجلزائر. 

. املؤسسات النقدية الدولية. 
. األسرة اجلزائرية (تــاريخ، عـادات 

وتقاليد). 
 

2. اختبار يف االختصاص : 
 

** اللغة العربية : 
 

* موضوعات األدب : 
 

ـر  . عوامل ضة األدب العريب يف العص
احلديث. 

. الشعر احلديث : مواضعه وخصائصه 
(الشعر السياسي-الشعر اإلجتماعي). 
. النتر احلديث : مواضعه وخصائصه. 
. فنون النثر احلديث (املقالة، القصــة، 

املسرحية واخلطابة). 
ــه  . نقد األدب عند العرب : اجتاهات

وأعالمه. 
ـد  . النقد الوصفي-النقد التحليلي-النق

اإليديولوجي. 
 

* مواضع النحو.  
* مبادئ إعراب اجلملة. 

* مواضيع البالغة. 
* مواضيع العروض. 

 
**  الفلسفة : 

 
. تاريخ الفلسفة الغربيــة املعـاصرة 

واحلديثة. 
. الفلسفة العربية املعاصرة. 

. فلسفة العلوم . 
. املنطق ومناهج العلوم. 

. الفلسفة اإلسالمية. 
. علم االجتماع. 
. فلسفة التاريخ. 

. امليتافيزيقا. 
. فلسفة الفن. 

 
**  التاريخ واجلغرافيا : 

 
* التاريخ : 

 

. تاريخ أوروبا احلديث. 
. الدولة العثمانية واملشرق العريب. 
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. اجلزائر يف العهد العثماين. 
. احلضارة العربية اإلسالمية. 

ـة  . العالقات الدولية قبل احلرب العاملي
الثانية. 

. احلرب العاملية الثانية 1945-1939. 
. الوطن العريب أثناء احلــرب العامليـة 

الثانية. 
. هيئة األمم املتحدة. 

. احلرب الباردة 1989-1945 
. تطور القضية الفلسطينية منذ 1939. 

. الثورة اجلزائرية و مراحلها. 
 

* اجلغرافيا : 
 

. مدخل إىل االقتصاد يف العامل. 
. األنظمة االقتصادية احلديثة. 

. الواليات املتحدة األمريكية (دراسـة 
طبيعية وبشرية). 

ــة االقتصاديـة  . الصناعة يف اموع
األوروبية. 

ــريب (دراسـة طبيعيـة  . الوطن الع
وبشرية). 

. االندماج  االقتصادي العريب. 
. التجارة الدولية. 

. احملروقات. 
 

** التربية اإلسالمية : 
 

. تفسري آيات من  القرأن  الكرمي. 
. احلديث النبوي. 

. مباحث  يف أصول الفقه. 
ــات واألمـوال  . فقه األسرة واجلناي

واملكاسب. 
. مبادئ بيداغوجية يف تدريس املادة. 

**  الرياضيات : 
 

. جسم األعداد املركبة. 
. املتتاليات العددية. 

. الدوال العددية ملتغري حقيقي واحد. 
. الفضاءات التآلفية. 

. التحليل التوفيقي واإلحتماالت. 
. القطوع املخروطية. 

 
** العلوم الطبيعية : 

 
. بنية اخللية احليوانية والنباتية. 

. اخللية والطاقة. 
. التكاثر اخللوي. 

. األفعال االنعكاسية الفطرية. 
. وظائف التغذية. 
. وظائف التكاثر. 

 
** اللغة الفرنسية : 

 
* التحكم يف اللغة : 

 
. مبادئ النحو والصرف. 

. ميكانيزمات لغوية. 
. كفاءات  لغوية. 

. فهم كتايب. 
. منهجية  التعبري الكتايب. 

 
* معارف اللغة : 

 
. ديداكتيك اللغة (أهدافها تقنيــات 

تدريسها). 
. ثقافة البلدان الناطقة باللغة الفرنسية :  

  تارخيها وحضارا. 
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. نوعية النصوص ذات الطابع (النقدي 
ــي واإلخبـاري)  والربهاين واإلعالم

وأحداث متفرقة ومقاالت صحفية. 
 

* حمتوى برامج الكتب املدرسية : 
 

ـل  . نوعية وأهداف املواضيع حسب ك
سنة للتعلم. 

 
** اللغة اإلجنليزية : 

 
* التحكم يف اللغة : 

 
. مبادئ النحو والصرف. 

. ميكانيزمات لغوية. 
. كفاءات  لغوية. 

. فهم كتايب.  
. منهجية التعبري الكتايب. 

 
* معارف اللغة : 

 
. ديداكتيك اللغة (أهدافها تقنيــات 

تدريسها). 
. ثقافة البلدان الناطقة باللغة اإلجنليزية :  

  تارخيها وحضارا. 
. نوعية النصوص ذات الطابع (النقدي 
ــي واإلخبـاري)  والربهاين واإلعالم

وأحداث متفرقة ومقاالت صحفية. 
 

* حمتوى برامج الكتب املدرسية : 
 

. نوعية  وأهداف املواضيع حسب كل 
سنة للتعلم. 

 

** اللغة اإلسبانية : 
 

* التحكم يف اللغة : 
 

. مبادي النحو والصرف. 
. ميكانيزمات لغوية. 

. كفاءات لغوية. 
. فهم كتايب. 

. منهجية التعبري الكتايب. 
 

* معارف اللغة : 
 

. ديداكتيك اللغة (أهدافها تقنيــات 
تدريسها). 

. ثقافة البلدان الناطقة باللغة اإلسبانية :  
  تارخيها وحضارا. 

. نوعية النصوص ذات الطابع (النقدي 
ــي واإلخبـاري)  والربهاين واإلعالم

وأحداث متفرقة ومقاالت صحفية. 
 

* حمتوى برامج الكتب املدرسية : 
 

.  نوعية وأهداف املواضيع حسب كل 
سنة للتعلم. 

 
** اللغة األملانية : 

 
* التحكم يف اللغة : 

 
. مبادئ النحو والصرف. 

. ميكانيزمات لغوية. 
. كفاءات لغوية. 

. فهم كتايب. 
. منهجية التعبري الكتايب. 
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* معارف اللغة : 
 

. ديداكتيك اللغة (أهدافها تقنيــات 
تدريسها). 

. ثقافة البلدان الناطقة باللغة األملانية : 
  تارخيها وحضارا. 

. نوعية النصوص ذات الطابع (النقدي 
ــي واإلخبـاري)  والربهاين واإلعالم

وأحداث متفرقة ومقاالت صحفية. 
 

* حمتوى برامج الكتب املدرسية : 
 

ـل  . نوعية وأهداف املواضيع حسب ك
سنة للتعلم. 

 
** التربية البدنية : 

 
. بيولوجية الرياضة. 

. علم النفس اإلجتمــاعي يف التربيـة 
البدنية. 

. بيداغوجية وديداكتيك التربية البدنية 
والرياضية. 

ــة التربيـة البدنيـة  . نظرية ومنهجي
والرياضية.  

 
** العلوم الفيزيائية : 

 
. امليكانيك. 

. الضوء. 
. احلركات اإلهتزازية الدورية. 

. املغناطيسية. 
. الكهرباء الساكنة. 

ــارات  . الكهرباء ( التيار املستمر، التي
اجليبية املتناوبة). 

 
 

** التربية الفنية التشكيلية : 
 

. تاريخ الفن. 
. علم األلوان. 
. علم املنظور. 

 

** التربية املوسيقية : 
 

. تاريخ املوسيقى العربية. 
. تاريخ املوسيقى الغربية. 

. نظريات املوسيقى العربية والغربية. 
. التذوق والتحليل املوسيقي. 

 

** العلوم االقتصادية : 
 

. رياضيات تطبيقية. 
. السياسة املالية يف اجلزائر. 

. قواعد ومبادئ إعداد ميزانية الدولة. 
. قوانني املالية. 

. قانون الصفقات العمومية. 
. مراقبة املالية العمومية. 

 
ــبة ألسـاتذة  3. اللغة العربية بالنس

اللغات األجنبية :  
 

دراسة نص متبوعة بأسئلة. 
 

ب. اإلختبار الشــفوي : يتمثـل يف 
ــن  حمادثة مع أعضاء اللجنة انطالقا م
ــص لتقديـر معـارف  موضوع أو ن

وكفاءة املترشح. 
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ـى  ملحق رقم 02 : برنامج املسابقة عل
ــة  أساس اإلختبارات لإللتحاق برتب

أستاذ تقين يف الثانويات. 
 

أ. اإلختبارات الكتابية للقبول : 
 

1. الثقافة العامة : 
 

. اقتصاد السوق والسياسة االجتماعية. 
. احلوار جنوب-جنوب ومشال-جنوب. 

. العوملة. 
. املنظمات غري احلكومية. 

. التحديات الكربى لأللفية الثالثة. 
. التكنولوجيات اجلديدة  يف اإلعــالم 

واالتصال. 
. اإلدارة اجلوارية. 
. التنمية واحمليط. 

. منظمة الدول املصــدرة للبـترول 
(الرهانات السياسية واالقتصادية). 

. املنظمات الدولية وعالقاا مع التربية 
والتعليم والثقافة. 

. البطالة وسياسة التشغيل يف اجلزائر. 
. املؤسسات السياسية يف اجلزائر. 

. املؤسسات النقدية الدولية. 
. السكان والنمو الدميغرايف. 

. محاية البيئة. 
. مكافحة التصحر. 

 
2. اختبار يف االختصاص : 

 
**  اهلندسة الكيميائية : 

 
* الكيمياء العامة : 

 
. املكونات األساسية للجسم املادي. 

. التفاعالت الكيميائية. 

. القانون املتعلق بالغازات. 
. األكسدة االرجاعية. 

ــاعالت  . األمحـاض واألسـس (تف
التعديل الكيمياوي). 

. املعادن. 
. احملاليل املائية الشاردية. 

. التوازن الكيميائي. 
 

* الكيمياء العضوية : 
 

. املركبات  اهليدروجينية. 
. املركبات العضوية االكسجينية. 

. الوظائف الكيميائية.  
 

* احملروقات :    
 

. االلكانات.  
. االلكينات. 

. الفحوم اهليدروجينية احللقية. 
 

**  اهلندسة امليكانيكية : 
 

* جيوميكانيك : 
 

. اخلواص اهلندسية للمقاطع. 
. دراسة األنظمة املثلثية. 

. اإلجنناء البسط املستوى. 
ــب قوانـني  . حساب التسليح حس

 .BAEL

. ميكانيكا التربة وحتاليل املواد. 
 

* طبوغرافيا : 
 

. التسوية املباشرة. 
. التسوية الغري مباشرة. 

. طرق حساب املسافات. 
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* دراسة تقنية وخطية :  
 

. تكنولوجيات البناءات ومتثيل عناصرها. 
. البناء. 

. املنشآت الفنية. 
 

* دراسة أعمال الورشة : 
 

. تنظيم وتسيري الورشات.  
. متتري الكشف الكمي والسعري. 

 
**  اهلندسة املدنية :  

 
* متتري :  

 
. كشف كمي. 

. كشف سعري. 
 

* تنظيم الورشة : 
 

. دراسة تقنية وخطية. 
. بناءات. 
. طرق. 

. منشآت فنية. 
 

* طبوغرافيا : 
 

. الرفع األلتمتري. 
. الرفع البالينمتري. 

. التوقيع. 
. حساب املساحات. 

. املراقبة. 
 
 

* جيوميكانيك :  
 

. دراسة األنظمة املثلثية حمدد سكنيا. 
. حساب اجلهود (بالطريقة البيانية). 

. حساب اجلهود (بالطريقة التحليلية). 
 

* اخلرسانة املسلحة : 
 

. حساب التسليحات. 
. اإلنضغاط البسيط. 

. الشد البسيط. 
. اإلحنناء البسيط. 

 
**  اهلندسة الكهربائية : 

 
* الكهرباء :  

 
. القوانني األساسية للدارات الكهربائية 

اخلطية. 
ــدارات يف التيـار  . القوانني العامة لل

املتناوب أحادى وثالثي الطور. 
. مغناطيسية كهربائية. 

. احملوالت أحادية الطور. 
 

* االلكترونيك :   
 

. الثنائيات. 
. املقحل ثنائي القطب. 

. التضخيم يف االشارات الضعيفة. 
. التقومي أحادي الطــور واملقـداح 

واملدرج واملموج. 
 

* آليات :  
 

. املنطق التوافقي. 
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ـدادات  . املنطق التعاقيب (القالبات والع
والسجالت واملؤجالت). 

 
ب. االختبار الشــفوي : يتمثـل يف 
ــن  حمادثة مع أعضاء اللجنة انطالقا م
ــص لتقديـر معـارف  موضوع أو ن

وكفاءة املترشح.   
 

 �

 
ملحق رقم  03 : برنامج املسابقة على 
ــة  أساس اإلختبارات لإللتحاق برتب

مساعد التربية. 
 

أ. اإلختبارات الكتابية للقبول : 
 

1. الثقافة العامة : 

 
. ظاهرة البطالة يف اجلزائر. 

. اجلمعيات املدنية. 
. التربية والتكوين يف اجلزائر. 

. اخللية العائلية و التنمية اإلجتماعية. 
ــالم  . التكنولوجيات اجلديدة يف اإلع

واإلتصال. 
. محاية البيئة. 

. الثورة اجلزائرية (1962-1954). 
. املوارد املائية يف اجلزائر. 

. ااعة يف العامل. 
. السياسة الطاقوية يف اجلزائر. 

 
 
 
 

2. التاريخ واجلغرافيا : 
 

* التاريخ : 
 

. مقاومة املقراين. 
ــائج احلـرب  . أسباب ومراحل ونت

العاملية األوىل. 
. احلركة الوطنية يف اجلزائر. 

. احلرب الباردة (1989-1945). 
. حركة عدم اإلحنياز. 

. احلركات التحررية يف املغرب العريب. 
 

* اجلغرافيا : 
 

. تضاريس و مناخ املغرب العريب . 
. القيمة اجلغرافية للمجــال الطبيعـي 

املغاريب. 
ـريب  . اخلصائص الدميغرافية للمغرب الع

 .
. األمن الغذائي يف  العامل. 

. الزراعة يف العامل. 
. التجارة اخلارجية يف اجلزائر. 

 
3. اللغة األجنبية فرنسية أو إجنليزية :  

 
دراسة نص متبوعة بأسئلة. 

 
ب. االختبار الشــفوي : يتمثـل يف 
ــن  حمادثة مع أعضاء اللجنة انطالقا م
ــص لتقديـر معـارف  موضوع أو ن

وكفاءة  املترشح. 
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ـى  ملحق رقم 04 : برنامج املسابقة عل
ــة  أساس اإلختبارات لإللتحاق برتب

مقتصد. 
 

أ. االختبارات الكتابية للقبول : 
 

1. الثقافة العامة : 

 
. اقتصاد السوق والسياسة االجتماعية. 
. احلوار جنوب-جنوب ومشال-جنوب. 

. العوملة. 
. املنظمات غري احلكومية. 

. املنظومة التربوية يف اجلزائر. 
. التحديات الكربى لأللفية الثالثة. 

ــالم  . التكنولوجيات اجلديدة يف اإلع
واإلتصال. 

. مكانة ودور املرأة يف التربية والتعليم. 
. التنمية واحمليط. 

. منظمة الدول املصــدرة للبـترول 
(الرهانات السياسية واإلقتصادية). 

. املنظمات الدولية وعالقاا مع التربية 
والتعليم والثقافة. 

. البطالة وسياسة التشغيل يف اجلزائر. 
. املؤسسات السياسية يف اجلزائر. 

. املؤسسات النقدية الدولية. 
. اخلوصصة يف ظل إقتصاد السوق. 

 
2. اختبار ذو طابع تقين : 

 
** القانون : 

 
. مصادر القانون. 

. النظرية العامة للقانون و نظرية احلق.  

ـتوري يف  . املبادئ العامة للقانون الدس
اجلزائر. 

ــانون اإلداري يف  . املبادئ العامة للق
اجلزائر.  

. مبدأ الفصل بني السلطات.  
. العقود.  

. القرارات اإلدارية. 
. املنازعات اإلدارية. 

. تدرج القوانني. 
 

** املالية العامة :  
 

. السياسة املالية يف اجلزائر. 
. قواعد و مبادئ إعداد ميزانية الدولة. 

. ميزانية التسيري وميزانية التجهيز. 
. قوانني املالية. 

. اإليرادات والنفقات العمومية. 
. تنفيذ ميزانية الدولة. 

. األمر بالصرف واحملاسب العمومي. 
. األنظمة اجلبائية. 

. قانون الصفقات العمومية. 
. مراقبة املالية العمومية. 

 
** احملاسبة العمومية : 

 
. املفـاهيم والقواعـد األساســية يف 

احملاسبة. 
ــط الوطـين  . املبادئ العامة للمخط

للمحاسبة. 
. دراسة حسابات امليزانية. 
. دراسة حسابات التسيري. 

. تسجيل العمليات.  
. إعداد امليزان العام قبل اجلرد. 
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. أشغال آخر السنة املالية.  
. إعداد امليزان العام بعد اجلرد.  

. إعداد امليزانية اخلتاميــة وجـدول 
حسابات النتائج. 

. املفاهيم األساسية للتحليل املايل. 
 

3. اللغة األجنيية فرنسية أو إجنليزية : 

 
دراسة نص متبوعة بأسئلة. 

 
ب. االختبار الشفوي : 

 
ــاء اللجنـة  يتمثل يف حمادثة مع أعض
ــر  انطالقا من موضوع أو نص لتقدي

معارف وكفاءة املترشح. 
 

 �

 
ـان  امللحق رقم 04-1 : برنامج اإلمتح

املهين لإللتحاق برتبة مقتصد. 
  

أ.  االختبارات الكتابية للقبول : 
 

1. الثقافة العامة : 

 
. إقتصاد السوق والسياسة اإلجتماعية. 

. احلوار جنوب-جنوب ومشال-جنوب. 
. العوملة. 

. املنظمات غري احلكومية. 
. املنظومة التربوية يف اجلزائر. 

. التحديات الكربى لأللفية الثالثة. 
ــالم  . التكنولوجيات اجلديدة يف اإلع

واإلتصال. 
. مكانة ودور املرأة يف التربية والتعليم. 

. التنمية واحمليط. 

. منظمة الدول املصــدرة للبـترول 
(الرهانات السياسية واإلقتصادية). 

. املنظمات الدولية وعالقاا مع التربية 
والتعليم والثقافة. 

. البطالة وسياسة التشغيل يف اجلزائر. 
. املؤسسات السياسية يف اجلزائر. 

. املؤسسات النقدية الدولية. 
. اخلوصصة يف ظل اقتصاد السوق. 

 
2. اختبار ذو طابع تقين : 

 
. التسيري اإلداري واملايل يف املؤسسات 

العمومية. 
. إعداد وتنفيذ امليزانية. 

. اجلرد العام واجلرد الدائم. 
. احلسابات خارج امليزانية. 

. الصندوق واحلاالت الدورية. 
ــة يف  . املبادئ العامة للوقاية و احلماي

املؤسسات التربوية. 
. صيانة ونظافة املمتلكات العقاريــة 

واملنقولة للمؤسسات التربوية. 
. التغذية يف الوسط املدرسي. 

. قانون املالية. 
 

3. اختبار ذو طابع إداري :  
 

ـة  . التنظيم اإلداري واملركزية والالمركزي
(اإلجيابيات والسلبيات). 
. مبدأ تفويض السلطة. 

ــون  . صالحيات اآلمر بالصرف والع
احملاسب يف املؤسسات التربوية. 

. مهام املقتصد يف إطار النظام الداخلي 
للمؤسسة. 

ــة أوليـاء  . التشريعات اخلاصة جبمعي
التالميذ واجلمعية الثقافية والرياضية. 
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. مبادئ قانون العمل. 
. واجبات وحقوق املوظف. 

. العقود اإلدارية . 
. دراسة مشروع تطبيقي لتنفيذ ميزانية 

املؤسسة. 
. قانون الصفقات العمومية. 

 
4. اللغة العربية : 

 
دراسة نص متبوعة بأسئلة. 

 
ب. االختبار الشفوي : 

 
ــاء اللجنـة  يتمثل يف حمادثة مع أعض
ــر  انطالقا من موضوع أو نص لتقدي

معارف وكفاءة املترشح. 
 

 �

 
ملحق رقم  05 : برنامج املسابقة على 
ــة  أساس اإلختبارات لإللتحاق برتب

نائب مقتصد. 
 

أ. االختبارات الكتابية للقبول :  
 

1. الثقافة العامة : 

 
. الدميقراطية يف اجلزائر. 

. العوملة . 
. سياسة التشغيل يف اجلزائر. 

. أمهية املرأة يف اتمع اجلزائري. 
. اقتصاد السوق. 

ــالم  . التكنولوجيات اجلديدة يف اإلع
واالتصال. 

. اجلمعيات املدنية. 

. النظام العاملي  اجلديد. 
. إحتاد املغرب العريب . 

. السياسة الطاقوية يف اجلزائر. 
 

2. اختبار ذو طابع تقين : 

 
* القانون :  

. مصادر القانون. 
. القرارات والعقود اإلدارية. 
. قانون الصفقات العمومية. 

. نظرية القانون. 
 

*  املالية العمومية : 
. املبادئ العامة إلعداد ميزانية الدولة. 

. قانون املالية. 
. تنفيذ امليزانية. 
. أنواع  الرقابة. 

 
* احملاسبة العمومية : 

.قواعد ومفاهيم احملاسبة العمومية. 
.النفقات العمومية. 

ــالصرف احملاسـب : مبـدأ  .األمر ب
الفصل. 

ــة لآلمـر  .املسؤولية اإلدارية واجلنائي
بالصرف. 

 
3.اللغة األجنبية فرنسية أو إجنليزية : 

 
دراسة نص متبوعة بأسئلة . 

 
ب. االختبار الشفوي : 

 
ــاء اللجنـة  يتمثل يف حمادثة مع أعض
ــر  انطالقا من موضوع أو نص لتقدي

معارف وكفاءة املترشح. 
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ـان  ملحق رقم 05-1 : برنامج اإلمتح
املهين لإللتحاق برتبة نائب مقتصد. 

 
أ. االختبارات الكتابية للقبول : 

 
1 . الثقافة العامة : 

. الدميقراطية يف اجلزائر. 
. العوملة. 

. سياسة التشغيل يف اجلزائر. 
. أمهية املرأة يف اتمع اجلزائري. 

. إقتصاد السوق. 
.التكنولوجيات اجلديدة يف اإلعــالم 

واإلتصال. 
. اجلمعيات املدنية. 

. النظام العاملي اجلديد. 
. إحتاد املغرب العريب. 

. السياسة الطاقوية يف اجلزائر. 
 

ــين (احملاسـبة  2. اختبار ذو طابع تق

واملالية) : 
 

. املفاهيم والقواعد األساسية للمحاسـبة 
العمومية. 

. املفاهيم األساسية للتحليل املايل. 
. عرض املخطط الوطين للمحاسبة. 

. دراسة حسابات امليزانية. 
. دراسة حسابات التسيري. 

. تسجيل العمليات. 
. إعداد امليزان العام قبل اجلرد. 

. أشغال آخر السنة املالية. 
. إعداد امليزان العام بعد اجلرد. 

. إعداد امليزانية اخلتاميــة وجـدول 
حاسابات النتائج. 

3. اختبار ذو طــابع إداري (حتريـر 

وثيقة إدارية) : 
 

. قواعد التحرير اإلداري. 
ــي،  . حترير وثيقة إدارية : نص تنظيم
مرسوم، قرار، مقرر، تعليمة أو منشور 
وتقرير وحمضر اجتماع انطالقا مــن 

دراسة ملف. 
 

4. اللغة العربية : 

 
دراسة نص متبوعة بأسئلة. 

 
ب. االختبار الشفوي : 

 
ــاء اللجنـة  يتمثل يف حمادثة مع أعض
ــر  انطالقا من موضوع أو نص لتقدي

معارف وكفاءة املترشح. 
 

 �

 
ـى  ملحق رقم 06 : برنامج املسابقة عل
ــة  أساس االختبارات لإللتحاق برتب

مساعد املصاحل االقتصادية. 
 

أ. االختبارات الكتابية للقبول : 
 

1. الثقافة العامة : 

. البطالة يف اجلزائر. 
. اجلمعيات املدنية. 

. التربية والتكوين يف اجلزائر. 
. اخللية العائلية والتنمية اإلجتماعية. 

. ظاهرة اإلرهاب الدويل. 
. عوملة اإلقتصاد. 
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. الدميقراطية يف اجلزائر. 
.املؤسسات السياسية يف اجلزائر. 

. محاية البيئة. 
ــة  . انضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملي

للتجارة. 
 

2. الرياضيات واحملاسبة :  

 
* الرياضيات : 

 
. الدوال العددية ملتغري حقيقي. 

. املشتقات. 
. حساب املثلثات. 
. األعداد املركبة. 

. التحوالت النقطية يف املستوى. 
. الزوايا. 

 
*  احملاسبة : 

 
. دور وأهداف امليزانية. 

. مفهوم و قواعد تسيري املؤسسة. 
. أهداف الدليل الوطين للمحاسبة. 
. كيفيات إجراء التسجيل احملاسيب. 

. األعمال األساسية اخلاصــة بنهايـة 
السنة. 

. إعداد جدول احملاسبة. 
 

ب. االختبار الشفوي : 
 

ــاء اللجنـة  يتمثل يف حمادثة مع أعض
ــر  انطالقا من موضوع أو نص لتقدي

معارف وكفاءة املترشح. 
 

ملحق رقم  06-1 : برنامج اإلمتحان 
ـاحل  املهين لإللتحاق برتبة مساعد املص

اإلقتصادية. 
 

أ. االختبارات الكتابية للقبول : 
 

1. الثقافة العامة : 
 

. البطالة يف اجلزائر. 
. اجلمعيات املدنية. 

. التربية والتكوين يف اجلزائر. 
. اخللية العائلية والتنمية االجتماعية. 

. ظاهرة اإلرهاب الدويل. 
. عوملة اإلقتصاد . 

. الدميقراطية يف اجلزائر. 
. املؤسسات السياسية يف اجلزائر. 

. محاية البيئة. 
ــة  . انضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملي

للتجارة. 
 

2. الرياضيات واحملاسبة :  
 

** الرياضيات : 
 

. الدوال العددية ملتغري حقيقي. 
. املشتقات. 

. حساب املثلثات. 
. األعداد املركبة. 

. التحوالت النقطية يف املستوى. 
. الزوايا. 

 
** احملاسبة : 

 
. دور وأهداف امليزانية. 

. مفهوم وقواعد تسيري املؤسسة. 
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. أهداف الدليل الوطين للمحاسبة. 
. كيفيات إجراء التسجيل احملاسيب. 

. األعمال األساسية اخلاصــة بنهايـة 
السنة. 

. إعداد جداول احملاسبة. 
 

ــابع إداري (حتريـر  3.اختبار ذو ط

وثيقة إدارية) : 
 

. قواعد التحرير اإلداري، 
ــي،  . حترير وثيقة إدارية : نص تنظيم
مرسوم، قرار، مقرر، تعليمة أو منشور 
وتقرير وحمضر اجتماع انطالقا مــن 

دراسة ملف. 
 

4. اللغة العربية : 
 

دراسة نص متبوعة بأسئلة . 
 

ب. االختبار الشفوي :  
 

ــاء اللجنـة  يتمثل يف حمادثة مع أعض
ـر  انطالقا من موضوع أو نص يف تقدي

معارف وكفاءة املترشح. 
 

 �

 
ـى  ملحق رقم 07 : برنامج املسابقة عل
ــة  أساس االختبارات لاللتحاق برتب

مفتش التربية والتكوين. 
 

أ. االختبارات الكتابية للقبول : 
 

1. الثقافة العامة : 
 

. اقتصاد السوق والسياسة االجتماعية. 
. احلوار جنوب-جنوب ومشال-جنوب. 

. العوملة. 

. املنظمات غري احلكومية. 
. التحديات الكربى لأللفية الثالثة. 

ــالم  . التكنولوجيات اجلديدة يف اإلع
واإلتصال. 

. اإلدارة اجلوارية. 
. التنمية واحمليط. 

. منظمة الدول املصــدرة للبـترول : 
(الرهانات السياسية واالقتصادية). 

. املنظمات الدولية وعالقاا مع التربية 
والتعليم والثقافة. 

. البطالة وسياسة التشغيل يف اجلزائر. 
. املؤسسات السياسية يف اجلزائر. 

. املؤسسات النقدية الدولية. 
. إصالح املنظومة التربوية يف اجلزائر. 

. إحتاد املغرب العريب. 
 

2. املنظومة التربوية :  
 

. النظام التربوي يف اجلزائر. 
ــة  . التطـور التكنولوجـي واملنظوم

التربوية. 
. أساليب تطوير التعليم. 

ــادي  . املنظومة التربوية يف القرن احل
والعشرين. 

ــالث  . اإلصالح التربوي يف العامل الث
واجلزائر. 

. دميقراطية التعليم ودورها يف التنميــة 
اإلقتصادية و اإلجتماعية. 

. املنظومة التربوية وقيم التنمية. 
. العملية التعليمية مفهومها وعناصرها. 

. التقدم التعليمي. 
 

3. اختبار يف االختصاص : 

 
**  اللغة العربية : 
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* مواضيع يف األدب : 
 

. تاريخ األدب العريب. 
ــرمي،  . العصر اإلسالمي : القرآن الك
ــه وتأثـريه يف األدب  إعجازه وأهداف

العريب. 
ــا يف الشـعر  . العصبية القبلية وأثره

العريب. 
. الشعر السياسي ومذاهبه.  

ــائل النهضـة  . العصر احلديث : وس
احلديثة وأسباا وروادها. 

. املواضيع األدبية وتطورها. 
ــاألدب  . املذاهب األدبية وعالقتها ب

العريب. 
. إعالم النقــد العـريب يف العصـر 

احلديث. 
 

* مواضيع يف اللغة : 
 

. النحو والصرف العريب. 
. أصول ومدارس النحو العريب. 

. البالغة. 
. علم العروض والنوايف. 

. فقه اللغة وعلمها وأقسامها يف العصر 
احلديث. 

 
** التكوين بالعربية : 

 
. اإلطالع علــى املنـاهج املدرسـية 

للتعليم يف الطورين األول والثاين. 
. اإلطالع علــى املنـاهج املدرسـية 

للتعليم التحضريي وذوي اإلعاقة. 
ــن  . تعليمية املواد املدرسية يف الطوري

األول والثاين. 

. علم النفس الطفل. 
. مهام مدير امللحقة األساسية. 

ــومي  . تقنيات التكوين والتوجيه والتق
واملراقبة والتسيري. 

ــهاز اإلعـالم اآليل  . التحكم يف ج
والوسائل البيداغوجية احلديثة. 

 
** التربية اإلسالمية : 

 
* علوم القرآن : 

 
ــرآن  . تعريفها، أمهيتها ودورها يف الق

ونشأته. 
ــوم (علـم الناسـخ  . أهم هذه العل
ـراءات  واملنسوخ، املكي واملدين، علم ق

القرآن).   
. خصائص  الوحي اإلهلي. 

. أهداف القرآن الكرمي. 
 

*  علوم احلديث : 
 

. الوحي والسنة النبوية. 
. اإلعجاز النبوي (العلمي، البالغي). 

. دور اللغة العربية يف فهم السنة. 
 

* الفقه اإلسالمي :  
 

ــاء  . املنهج الفقهي ومرونته عند علم
املسلمني. 

ــريعة  . العالقـة بـني الفقـه والش
اإلسالمية. 

. أهم القواعد الفقهية الكلية. 
. أسباب اختالف الفقهاء.   
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* العقيدة اإلسالمية : 
 

. منهج  القرآن  يف الدعوة اىل اإلميان. 
. اإلنسان والعقيدة عرب التاريخ. 
. خصائص العقيدة اإلسالمية. 

. أركان العقيدة اإلسالمية. 
 

* مباحث يف طرق التدريس : 
 

ــس العلـوم  . األهداف العامة لتدري
اإلسالمية. 

. تقنيات التحضري لدرس ناجح. 
. املقاربة بالكفاءات وبناء الدرس. 

 

* أصول الفقه : 
 

. املصاحل املرسلة (مدرسة اإلمام مالك). 
. اإلستحسان (مدرسة اإلمام الشافعي). 

. العرف وخصائصه. 
 

 ** التوجيه املدرسي واملهين : 
 

ـهين يف  . نظريات التوجيه املدرسي وامل
العامل. 

. سياسية التوجيه املدرسي واملـهين يف 
اجلزائر. 

. التسيري التقين ملراكز التوجيه املدرسي 
واملهين. 

ــه املدرسـي  . مهام ووظائف التوجي
واملهين داخل املنظومة التربوية. 

ــي  . وسائل وتقنيات التوجيه املدرس
واملهين. 

. التكوين أثناء اخلدمة. 
 

** علم النفس التربوي :  
 

. دراسة الطفولة واملراهقة : اخلصائص 
واملتطلبات التربوية. 

. الفروق الفردية وسيكولوجية التربية. 
. منهجية التعليم : أسسها ووظائفها. 

ــة  . استراتيجية وختطيط وتنفيذ العملي
التربوية. 

. األهداف التعليمية وتقوميها. 
ـذ  . املشكالت النفسية والتربوية للتلمي

: تشخيصها وعالجها. 
 

** الفلسفة : 
 

. الفكر العريب املعاصر والفكر اإلسالمي. 
. املذاهب الفلسفية الكربى. 

. تعليمية الفلسفة. 
. الطريقة احلوارية. 

. الفلسفة وطبيعتها. 
. فلسفة  املعرفة. 

. نظرية املعرفة وفلسفة العلوم. 
 

** التاريخ واجلغرافيا : 
 

* التاريخ : 
 

ــة يف العـهد  .  تاريخ الدولة اجلزائري
العثماين ( 1830-1671). 

. تاريخ اجلزائر : من بداية املقاومــة 
ـام 1832  الوطنية لالستعمار الفرنسي ع

إىل تطور احلركة الوطنية عام 1946. 
. احلركات التحريرية يف العامل الثالث، 
ـة  والثورة اجلزائرية 54 - 1962 (دراس

مقارنة للثورات املعاصرة). 
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. الدولة  العثمانية واملسألة الشــرقية 
ــاريس 1856إىل مؤمتـر   (من مؤمتر ب

برلني 1878). 
. تطور العالقات الدولية بعد احلــرب 

العاملية الثانية (1989-1945). 
. دراسة وحتليل الوثائق التارخيية. 

. دوافع االحتالل الفرنسي للجزائر. 
ــادي  . التطـور السياسـي واالقتص
ــل  واالجتماعي والثقايف يف اجلزائر قب

القرن اخلامس عشر. 
 

* اجلغرافيا : 
 

. جغرافية اجلزائر واملغرب العريب.  
. السكان ومشكلة الغذاء يف العــامل 

(دراسة مقارنة بني الدول). 
ــة  . اجلغرافيـة االقتصاديـة والزراعي
ــا  والصناعية للعامل املتقدم، يف (أوروب

وأمريكا الشمالية). 
ــة  . اجلغرافيـة االقتصاديـة والزراعي
ــا  والصناعية للعامل املتخلف يف (أفريقي

وآسيا وأمريكا اجلنوبية). 
. املوارد االقتصادية اإلستراتيجية. 
. دراسة اقتصادية للوطن العريب. 

. سياسة التنمية االقتصادية يف اجلزائر. 
ـه  . البحث اجلغرايف (مصادره وصعوبات

ومنهجيته). 
 

** التربية البدنية : 
 

* بيولوجيا الرياضة : 
 

. الوظائف الكربى. 
. تشريح ودور أجهزة اإلنسان. 

* فيزيولوجيات الرياضة. 
 

* علم النفس اإلجتماعي الرياضي : 
 

. التربية عن طريق احلركة. 
. ديناميكية األفواج. 

 
* بيداغوجية وتعليميــة ومنهجيـة 

النشاطات البدنية والرياضية. 
 

ـة  * التشريع املدرسي يف ميدان التربي
البدنية. 

 
** التربية الفنية التشكيلية : 

 
. تاريخ الفن عرب العصور. 

. دراسة علم األلوان. 
. دراسة علم املنظور وأشكاله. 

 
**  التربية املوسيقية : 

 
ـرب  . تاريخ املوسيقى العربية والغربية ع

العصور.  
. دراسة خمتلف اآلالت املوسيقية. 

ــيقية،  . دراسة أهم الشخصيات املوس
اجلزائرية، العربية، والعاملية. 
. أنواع التآليف املوسيقية.  

ــة  . قواعد ونظريات املوسيقى العربي
والعاملية. 

 
** الرياضيات : 

 
* املنطق : 

 
ــد  . املدخل والروابط املنطقية والقواع

األولية والقواعد املشتقة. 
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* اجلرب : 
 

ــات والتطبيقـات  . اموعات والعالق
وجمموعة األعداد الطبيعية ط والعمليات 
الداخلية واموعات واحللقات واألجسام 
ـدود  وجسم األعداد املركبة وكثريات احل

والكسور الناطقة.   
 

* اجلرب اخلطي واهلندسة : 
 

ـة  . الفضاءات الشعاعية والتطبيقات اخلطي
ــددات والفضـاءات  واملصطوفات واحمل

التآلفية والقطوع املخروطية. 
 

* التحليل : 
. املستقيم احلقيقي والفضاءات املتريـة 
ــدوال  ومتتاليات األعداد احلقيقية وال
ــدوال  العددية ذات املتغري احلقيقي وال
ــي  القابلة للمفاضلة ذات املتغري احلقيق
ــدوال  ودوال شهرية واملقارنة احمللية لل
ــل احلديديـة  تكامل رميان والسالس
ـة  وسالسل الدوال واملعادالت التفاضلي

من الدرجة األوىل والدرجة الثانية. 
 

* امليكانيك :  
 

ـي  . الدوال الشعاعية ذات املتغري احلقيق
ــة  ومنحنيات وسيطية واملبادئ األولي

للميكانيك حتريك نقطة وجسم.  
 

* اإلحصاء واالحتماالت : 
 

ــال  . عناصر اإلحصاء وتعريف اإلحتم
ــريات  واإلحتمـاالت الشـرطية واملتغ
العشوائية والتوزيعات الشهرية والقوانـني 

الشهرية.   

** العلوم الفيزيائية : 
 

* امليكانيك : 
 

. احلركيات : مفهوم املعلم ومعادالت 
ــعاع السـرعة وشـعاع  احلركة وش

السرعة اللحظية وشعاع التسارع. 
ـات  . دراسة بعض احلركات : واحلرك

املستقيمة واحلركة الدائرية املنتظمة. 
ــز عطالـة  . التحريك : حركة مرك
ــني امليكـانيك  جهاز، تطبيقات قوان

الكالسيكي. 
. نظرية التسارع الزاوي وتطبيقاا. 

.  الطاقة. 
. احلركات اإلهتزازية.  

. املغناطيسية. 
 

* الكهرباء : 
 

. التيار املتناوب. 
. التيار اجلييب. 

ــدارة (مقاومـة، وشـيعة،  . دراسة ال
مكثفة). 

 
* الفيزياء احلديثة : 

 
. الفعل الكهروضوئي. 

. مستويات الطاقة يف الذرة. 
.  النواة الذرية والتفاعالت النووية. 

 
** العلوم الطبيعية : 

 
* حماور ذات الطابع التركييب : 

 
. التوازن والتكيف. 

. التطفل. 
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. اهلرمونات. 
. الغشاء البالزمي ووظائفه البيولوجية. 

. طرق دراسة اخللية. 
. تطور مفهوم املورثة. 

. الطاقة واملادة يف اال البيولوجي. 
 

* حماور ذات الطابع الدقيق : 
 

. البيولوجيا اخللوية : الطاقة واخلليــة، 
التكاثر اخللوي. 

ــة : وظـائف  . الفيزيولوجية احليواني
االتصال - وظائف اإلطراح، التكاثر. 
ــاش -  . الفيزيولوجية النباتية :   االنت

النمو والتطور. 
. أنواع املناعة. 

. أنواع  الوراثة. 
ـات  . علم البيئة : التفاعالت بني الكائن
احلية والوسط، تفاعالت بني الكائنات 
ــل الغذائيـة، مفـهوم  احلية السالس

املستوى الغذائي.    
ــزالزل، الـرباكني،  . اجليولوجيا : ال
ــتحالية واإلسـتحالة  والصخور اإلس
ونظريات طفاوة القارات وتيكوتونيك 
الصفائح وعلم املستحاثات وتطبيقاته. 

 
** العلوم االقتصادية : 

 
. احملاسبة العامة وحماسبة الشركات. 

. الرياضيـات املاليـة واإلحصـــاء 
الوصفي. 

. االقتصاد العام واقتصاد املؤسسة. 
ــادئ القـانون  . املالية العمومية، مب
التجاري، مبادئ القانون الدسـتوري، 

مبادئ القانون اإلداري. 

** اهلندسة الكهربائية : 
 

* الكهرباء : 
 

. القوانني األساسية للدارات الكهربائية 
اخلطية. 

ـة يف  . القوانني العامة للدارت الكهربائي
التيار املتناوب أحادي الطور و ثالثـي 

الطور. 
 

* اإللكترونيك : 
 

. الثنائيات. 
. املقحل ثنائي القطب واملقحل أحادي 

الوصلة. 
ــارات الضعيفـة  . التضخيم يف اإلش

والترددات املنخفضة. 
. التغذية املرتدة. 

. املضخمات العملية. 
. اإللكترونيك النبضية. 

 
* مبدأ إلكترونيك االستطاعة. 

 
* اهلندسة الكهربائية : 

 
 آالت التيار املستمر : 

 
. احملرك التسلسلي. 

. املولدة املتفرعة (شونت).     
 

 آالت التيار املتناوب : 
 

. احملرك الالمتزامن ثالثي الطور. 
. املنوب ثالثي الطور.  

. احملوالت أحادية وثالثية الطور.    
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* اآلليات والتصاميم : 
 

 الدارات التعاقبية : 
 

. القالبات. 
. العدادات. 

. السجالت. 
 

دراسة تصاميم إلكترونية وكهربائية : 
 

. النطاطات. 
. مولدات اإلشارة. 

. كيفيات إقالع وكبح احملرك الكهربائي. 
 

** اهلندسة املدنية :  
 

* الدراسة التقنية واخلطية :  
 

. إجناز مقاطع طولية وعرضية. 
. إجناز واجهات. 

. إجناز مناظر علوية. 
. تكنولوجية  املواد وطرق إجنازها. 

 
* جيوميكانيك : 

 
امليكانيك التطبيقية : 

 
. ردود األفعال. 

. إجناز خمططات خمتلف التأثريات. 
. حساب مقطع العنصر. 

. حساب تسليح العنصر اخلطي. 
 

التجارب املخربية : 
. خصائص تربة املشروع. 

. خرسانة العناصر اخلطية للمشروع. 
. مواد بناء املشروع. 

* دراسة أعمال الورشات. 
 

* الطبوغرافيا : 
 

مراقبة عمليات رفع ميدان املشروع.   
 

** اهلندسة امليكانيكية : 
 

* مسعى املشروع :  
 

. حتليل القيمة.  
. طرق التحليل. 
. جودة منتوج. 

 
* التصميم : 

 
. حتليل وظيفي و تكنولوجي للمنتوج. 
ــن  . تصميم جمموعة جزئية أو كلية م

املنتوج.  
 

* منهجية إعداد مشروع. 
 

* امليكانيك التطبيقية : 
 

ــة  . دراسة سكونية، حركية وحتريكي
جلهاز. 

. دراسة يف مقاومة املواد. 
 

** اهلندسة الكيميائية : 
 

* كيمياء عامة : 
 

. علم الذرة واجلدول الدوري للعناصر 
الكيميائية. 

. القوانني املتعلقة بالكتل املولية. 
. تفاعالت الترسيب. 
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. دراسة املنعقدات. 
. التوازنات الكيميائية. 

. الكيميائية احلركية واحلرارية. 
 

* كيمياء عضوية : 
 

. الرابطة الكيميائيــة يف املركبـات 
العضوية. 

. الوظائف األوكسيجينية األوروسوتية. 
. الفعل اإللكتروين وآليات التفاعالت. 

. البلمرة والتكاثف. 
 

*  األعمال التطبيقية : 
 

. منهجية األعمال التطبيقية. 
ــة يف التحليـل  . دراسة نظرية لتجرب

الكمي. 
. دراسة نظرية إلحــدى التركيبـات 

العضوية. 
 

** اللغة الفرنسية : 
 

. كيفيات  التحكم يف اللغة. 
. أهداف تعليمية اللغة الفرنسية. 

. تقومي أساليب التعلم. 
. حمتوى برامج التعليم الثانوي وأهدافه. 

 
** التكوين باللغة الفرنسية : 

 
ـور  . اإلطالع على مناهج املدرسة للط

األول والثاين. 
ـم  . اإلطالع على مناهج املدرسة للتعلي

التحضريي وذوي اإلعاقة. 

ــن  . تعليمية املواد املدرسية يف الطوري
األول والثاين. 

. علم النفس الطفل. 
ــومي  . تقنيات التكوين والتوجيه والتق

واملراقبة والتسيري. 
ــهاز اإلعـالم اآليل  . التحكم يف ج

والوسائل البيداغوجية احلديثة. 
 

** اللغة اإلجنليزية :  
 

. كيفيات التحكم يف اللغة. 
. أهداف تعليمية اللغة اإلجنليزية. 

. تقومي أساليب التعلم. 
. حمتوى برامج التعليم الثانوي وأهدافه. 

 

** اللغة األملانية : 
 

. كيفيات التحكم  يف اللغة. 
. أهداف تعليمية اللغة األملانية. 

. تقومي أساليب التعلم. 
. حمتوى برامج التعليم الثانوي وأهدافه. 

 
** اللغة األسبانية : 

 
. كيفيات التحكم يف اللغة. 

. أهداف تعليمية اللغة األسبانية. 
. تقومي أساليب التعلم. 

. حمتوى برامج التعليم الثانوي وأهدافه. 
 

** اإلعالم اآليل : 
 

. بنية اآللة. 
. احمليطات (التراكيب والوظائف). 

. اخلوارزميات. 
. املعلوماتية املوزعة. 
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ــانوي  ** إدارة مؤسسات التعليم الث
ــن  العام والتقين وإدارة معاهد تكوي
معلمي املدرسة األساســية وحتسـني 

مستواهم : 
 

ــة التربويـة يف  . أسس تسيري املؤسس
الطور الثانوي.  

ــادي للمؤسسـة  . التسيري املايل وامل
التربوية. 

. التنظيم البيداغوجي. 
. احلياة املدرسية، تنظيمها، تنشيطها. 

ــات اإلنسـانية يف  . اإلتصال والعالق
احمليط التربوي. 

. املهام اإلدارية ملفتش التربية والتكوين 
يف الطور الثانوي. 

ــروع  . التقنيات احلديثة للتسيري ومش
املؤسسة. 

 
** إدارة املدارس األساسية : 

 
ــة التربويـة يف  . أسس تسيري املؤسس

الطور األساسي. 
. التسيري املايل واملادي للمؤسسة. 

. التنظيم البيداغوجي. 
. احلياة املدرسية، تنظيمها، نشاطها. 

ــات اإلنسـانية يف  . اإلتصال والعالق
احمليط التربوي. 

. املهام اإلدارية ملفتش التربية والتكوين 
يف الطور األساسي. 

ــروع  . التقنيات احلديثة للتسيري ومش
املؤسسة. 

 
** التسيري املايل : 

 
ــة يف التسـيري املـايل  . املبادئ العام

للمؤسسة التربوية. 

ـة يف  . التنظيم املايل للمؤسسات التربوي
اجلزائر. 

. التنظيم البيداغوجي واإلداري. 
ــات  . التسيري املايل واملادي للمؤسس

التعليمية. 
. التفتيش، أهدافه وأنواعه يف التســيري 

املايل. 
. خمتلف هيئات املراقبة والتفتيش. 

ــي  . التسيري املايل يف النظامني الداخل
واخلارجي يف املؤسسة التربوية. 

. حتليل مايل مليزانية مؤسسة تربوية. 
 

ب. االختبار الشفوي : 
 

ــاء اللجنـة  يتمثل يف حمادثة مع أعض
ــر  انطالقا من موضوع أو نص لتقدي

معارف وكفاءة املترشح. 
 

 �

 
ـى  ملحق رقم 08 : برنامج املسابقة عل
ــة  أساس اإلختبارات لإللتحاق برتب

مفتش التربية و التعليم األساسي. 
 

أ. االختبارات الكتابية للقبول : 
 

1. الثقافة العامة :  

 
. اقتصاد السوق والسياسة اإلجتماعية. 
. احلوار جنوب-جنوب ومشال-جنوب. 

. العوملة. 
. املنظمات غري احلكومية. 
. قانون األسرة يف اجلزائر. 

. التحديات الكربى لأللفية الثالثة. 



 

 30

ــالم  . التكنولوجيات اجلديدة يف اإلع
واإلتصال. 

. الكوارث الطبيعية. 
. مكافحة التصحر. 
. اإلدارة اجلوارية. 
. التنمية و احمليط. 

. منظمة الدول املصــدرة للبـترول : 
(الرهانات السياسية واإلقتصادية). 

. املنظمات الدولية وعالقاا مع التربية 
والتعليم والثقافة. 

. البطالة وسياسة التشغيل يف اجلزائر. 
. املؤسسات النقدية  يف اجلزائر. 

. املؤسسات املالية الدولية. 
 

2. املنظومة التربوية : 
 

. التربية وطرق التدريس. 
. مناهج التعليم التحضريي والطــور 

األول والثاين. 
. منهجية التعليم بالكفاءات. 

. طرق التقومي. 
. مبادئ إعداد منهاج الكتب املدرسية. 
. الوسائل التعليمية (احلديثة والتقليدية). 
ــاضي  . تقنيات التنشيط الثقايف و الري

املدرسي. 
. بيداغوجية اإلعالم واإلتصال. 

ــالم اآليل  . التحكم يف استعمال اإلع
وأهدافه. 

 

3. اختبار يف االختصاص : 
 

** اللغة العربية الطور األول والثاين : 
 

. املدخل إىل التعليمة. 
. أنواع املدارس التربوية. 

. أنواع املنهاج. 
. تقييم البيداغوجية ومرجعياته. 

. مدارس علم النفس. 
. خصائص النمو عند الطفل. 

. املقاربة بالكفاءات يف بناء املناهج.  
 

** اللغة العربية الطور الثالث : 
 

. مبادئ النصوص األدبية. 
. قواعد اللغة العربية. 

. مواضيع البالغة. 
. منهجية التعبري الشفهي والكتايب. 

. اللسانيات. 
. مفهوم اللغة وأمهيتها ووظيفتها. 

. عالقة اللغة بالفكر واملعرفة. 
 

** الرياضيات : 
 

* املنطق : 
 

. مدخل - الروابط املنطقية. 
. أمناط الربهان املستعملة. 

 
* اجلرب :  

 
. اموعات. 
. العالقات. 

. الدوال وتطبيقاا. 
. دراسة األشكال اهلندسية. 

 
** العلوم الطبيعية : 

 
. مفهوم البيئة. 

. دراسة خمتلف أنواع اململكة النباتيــة 
واحليوانية. 
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. دراسة اجلهاز اهلضم والدوران عنــد 
اإلنسان والطيور. 

ـان،  . دراسة اجلهاز التنفس عند اإلنس
األمساك والربمئيات. 

. دراسة اجلهاز التكاثر عند اإلنسان - 
التكاثر عنــد احليوانـات الولـودة 

والبيوضة. 
. دراسة جهاز اإلطراح. 

 
** التربية التكنولوجية : 

 
. احلركيات. 

. القوى. 
. التوازن. 

. اآلالت البسيطة. 
. الضعط. 

. العمل امليكانيكي. 
. الطاقة. 

. الضوء اهلندسي. 
. الكهرباء الساكنة واملتحركة. 

. الكيمياء وتفاعالا. 
 

** التاريخ واجلغرافيا : 
 

* التاريخ :  
 

. احلركة اإلستعمارية. 
ــة وعالقاـا  . مكانة اجلزائر الدولي

اخلارجية. 
. أوضاع اجلزائر يف بداية القرن التاسع 

عشر. 
. الغزو الفرنسي للجزائر عام 1830. 

. مقاومة اإلحتالل الفرنسي. 
. الثورة اجلزائرية. 

. احلركات التحررية يف العامل. 
. النظام الدويل اجلديد. 

* اجلغرافيا :  
 

. اجلغرافيا الطبيعية. 
. اجلغرافيا البشرية وسكان العامل. 

. اجلغرافيا االقتصادية. 
. القطاعات االقتصادية. 

. الزراعة والصناعة والتجارة الدولية. 
 

 ** التربية التشكيلية : 
 

. تاريخ الفن. 
. اخلط العريب. 
. علم اجلمال. 
. علم األلوان. 

. الرسم والتصوير. 
. علم املنظور. 

. الفن الترسيمي. 
 

** املوسيقى : 
 

. تربية ا لصوت. 
. الصولفاج الغنائي العريب والغريب. 

. النظريات املوسيقية العامة (اهلارموين). 
ــة  . اإلستماع وتذوق املوسيقي العربي

والغربية. 
. دراسة تركيبة والعزف على آلة العود 

والبيانو. 
 

** التربية البدنية : 
 

. فيزيولوجية اجلهد.  
. األلعاب اجلماعية. 

. البيوميكانيك.  
. احلركية. 

ــة النشـاطات  . بيداغوجية و تعليمي
البدنية والرياضية. 
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. أهداف التربية البدنية والرياضية. 
. مدارس التربية البدنية. 

ــة  . املسـعى البيداغوجـي والعالق
البيداغوجية. 

 
** اللغة الفرنسية (الطــور الثـاين 

والثالث) : 
 

. التحكم يف اللغة. 
. منهجية تعليمية اللغة الفرنسية. 

. تقومي أساليب التعلم. 
. حمتوى برامــج التعليـم األساسـي 

والطورين األول والثاين. 
 

** اللغة اإلجنليزية : 
 

. التحكم يف اللغة. 
. منهجية تعليمية اللغة اإلجنليزية. 

. تقومي أساليب التعلم. 
. حمتوى برامــج التعليـم األساسـي 

والطورين األول والثاين. 
 

ب. االختبار الشفوي : 
 

 يتمثل يف حمادثة مع أعضــاء اللجنـة 
ــر  انطالقا من موضوع أو نص لتقدي

معارف وكفاءة املترشح. 
 
 
 
 
 
 

ـى  ملحق رقم 09 : برنامج املسابقة عل
أساس اإلختبارات واالمتحان املـهين 
ــة مفتـش التوجيـه  لإللتحاق برتب

املدرسي واملهين. 
 

أ. اإلختبارات الكتابية للقبول : 
 

1. الثقافة العامة : 

 
. اقتصاد السوق والسياسة االجتماعية. 
. احلوار جنوب-جنوب ومشال-جنوب. 

. العوملة. 
. املنظمات غري احلكومية. 

. التحديات الكربى لأللفية الثالثة. 
ــالم  . التكنولوجيات اجلديدة يف اإلع

واإلتصال. 
. اإلدارة اجلوارية. 
. التنمية واحمليط. 

. منظمة الدول املصــدرة للبـترول : 
(الرهانات السياسية واإلقتصادية). 

. املنظمات الدولية وعالقاا مع التربية 
والتعليم والثقافة. 

. البطالة وسياسة التشغيل يف اجلزائر. 
. املؤسسات السياسية يف اجلزائر. 

. املؤسسات النقدية الدولية. 
. مكافحة اإلرهاب الدويل . 

. قانون األسرة يف اجلزائر. 
. مكافحة التصحر. 

. سياسة املوارد املائية يف اجلزائر. 
 

2. اختبار ذو طابع إداري : 

 
. التنظيم اإلداري يف اجلزائر. 
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. أسس تنظيم التربية و التكويــن يف 
اجلزائر. 

. مبادئ التشريع  املدرسي يف اجلزائر. 
ــانون العـام للوظيفـة  . مبادئ الق

العمومية. 
. املبادئ العامة للقانون. 

. دراسة أنواع األجهزة اإلستشارية يف 
النظام اإلداري والتربوي اجلزائري. 

 
3. اختبار ذو طابع تقين : 

 
ــه املدرسـي  . دراسة تارخيية للتوجي

واملهين يف اجلزائر. 
. أهداف التوجيه املدرسي واملـهين يف 

اجلزائر. 
. سياسة التوجيه املدرسي واملهين. 

. كيفية التسيري التقين ملراكز التوجيه. 
. العالقة بــني التوجيـه املدرسـي 

والبيداغوجية. 
ــباب عـدم التكيـف  . تعريف وأس

املدرسي. 
ــم  . نظريـات علـم النفـس وعل

اإلجتماع. 
. مبادئ علم النفس الصناعي. 
. نظريات اإلقتصاد والتربية. 
. دراسة اآلفات اإلجتماعية. 

. منهجية وتقومي املردود التربوي. 
 

4. اختبار يف االختصاص (للمترشـحني 
املوظفني) : 

 
ــداف التوجيـه  . استراتيجيات وأه

املدرسي واملهين يف اجلزائر. 
ــه  . كيفية التسيري التقين ملركز التوجي

املدرسي واملهين. 

. العالقة واملقارنــة بـني التوجيـه 
والبيداغوجيـة يف جمـال التوجيـــه 

املدرسي. 
. تقومي مردود املنظومة التربوية.  

. تقومي املناهج املدرسية والتكوين. 
. منهجية التقومي النفسي. 

. العالقة بني التربية والتكوين والشغل. 
. دراسة البحــث يف علـوم التربيـة 
والبحث يف علوم التوجيــه املدرسـي 

واملهين. 
     

ب. االختبار الشفوي : 
 

ــاء اللجنـة  يتمثل يف حمادثة مع أعض
ــر  انطالقا من موضوع أو نص لتقدي

معارف وكفاءة املترشح. 
 

 �

 
ـى  ملحق رقم 10 : برنامج املسابقة عل
ــة  أساس اإلختبارات لإللتحاق برتب
مستشار رئيسي للتوجيـه املدرسـي 

واملهين. 
 

أ. االختبارات الكتابية للقبول : 
 

1. الثقافة العامة : 
 

. اقتصاد السوق والسياسة اإلجتماعية. 
. احلوار جنوب-جنوب ومشال-جنوب. 

. العوملة. 
. املنظمات غري احلكومية. 

. التحديات الكربى لأللفية الثالثة. 
ــالم  . التكنولوجات اجلديدة يف اإلع

واإلتصال. 
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. اإلدارة اجلوارية. 
. التنمية واحمليط. 

. منظمة الدول املصــدرة للبـترول : 
(الرهانات السياسية واإلقتصادية). 

. املنظمات الدولية وعالقاا مع التربية 
والتعليم والثقافة. 

. البطالة وسياسة التشغيل يف اجلزائر. 
. املؤسسات السياسية يف اجلزائر. 

. املؤسسات النقدية الدولية. 
. التسرب املدرسي. 

ـاد  . البحث العلمي و أمهيته يف اإلقتص
الوطين. 

. التعددية احلزبية يف اجلزائر. 
. األمن املعلومايت. 

 
2. اختبار ذو طابع إداري : 

 
. مبادئ القانون اإلداري يف اجلزائر. 

. العقود  اإلدارية. 
. التشريع املدرسي يف اجلزائر. 
. التنظيم اإلداري يف اجلزائر. 

. نظرية املرفق العام. 
. مبادئ القانون الدستوري. 

. مبادئ قانون العمل. 
 

3. اختبار ذو طابع تقين :     

 
ـهين  . دراسة تارخيية للتوجيه املدرسي وامل

يف اجلزائر. 
. أهداف التوجيه املدرسي واملـهين يف 

املنظومة التربوية يف اجلزائر. 
ــهين يف  . سياسة التوجيه املدرسي وامل

اجلزائر. 
. كيفية التسيري التقين ملراكز التوجيه. 

. العالقة بــني التوجيـه املدرسـي 
والبيداغوجي. 

ــباب عـدم التكيـف  . تعريف وأس
املدرسي. 

ــم  . نظريـات علـم النفـس وعل
االجتماع. 

. مبادئ علم النفس  الصناعي. 
. نظريات اإلقتصاد والتربية. 
. دراسة اآلفات اإلجتماعية. 

. منهجية وتقومي املردود التربوي. 
 

ب. االختبار الشفوي : 
 

ــاء اللجنـة  يتمثل يف حمادثة مع أعض
ــر  انطالقا من موضوع أو نص لتقدي

معارف وكفاءة املترشح. 
 

 �

 
ـان  ملحق رقم 10-1 : برنامج اإلمتح
املهين لإللتحاق برتبة مستشار رئيسي 

للتوجيه املدرسي واملهين. 
 

أ. االختبارات الكتابية للقبول : 
 

1. الثقافة العامة : 

 
. اقتصاد السوق والسياسة االجتماعية. 
. احلوار جنوب-جنوب ومشال-جنوب. 

. العوملة. 
. املنظمات غري احلكومية. 

. التحديات الكربى لأللفية الثالثة. 
ــالم  . التكنولوجات اجلديدة يف اإلع

واإلتصال. 
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. اإلدارة اجلوارية. 
. التنمية واحمليط. 

. منظمة الدول املصــدرة للبـترول : 
(الرهانات السياسية واإلقتصادية). 

. املنظمات الدولية وعالقاا مع التربية 
والتعليم والثقافة. 

. البطالة وسياسة التشغيل يف اجلزائر. 
. املؤسسات السياسية يف اجلزائر. 

. املؤسسات النقدية الدولية. 
. التسرب املدرسي. 

. البحث العلمي وأمهيته يف اإلقتصــاد 
الوطين. 

. التعددية احلزبية يف اجلزائر. 
 

2. اختبار ذو طابع إداري :  
 

. مبادئ القانون اإلداري يف اجلزائر. 
. العقود اإلدارية. 

. التشريع املدرسي يف اجلزائر. 
. التنظيم اإلداري يف اجلزائر. 

. نظرية املرفق العام. 
. مبادئ القانون الدستوري. 

. مبادئ قانون العمل. 
 

3. اختبار ذو طابع تقين :     
 

ــه املدرسـي  . دراسة تارخيية للتوجي
واملهين يف اجلزائر. 

ـهين يف  . أهداف التوجيه املدرسي و امل
املنظومة التربوية يف اجلزائر. 

ــهين يف  . سياسة التوجيه املدرسي وامل
اجلزائر. 

. كيفية التسيري التقين ملراكز التوجيه. 
. العالقة بــني التوجيـه املدرسـي 

والبيداغوجية. 

ــباب عـدم التكيـف  . تعريف وأس
املدرسي. 

ــم  . نظريـات علـم النفـس وعل
االجتماع. 

. مبادئ علم النفس الصناعي. 
. نظريات االقتصاد والتربية. 

 
4. اللغة العربية : 

 
دراسة نص متبوعة بأسئلة. 

 
ب. االختبار الشفوي : 

 
ــاء اللجنـة  يتمثل يف حمادثة مع أعض
ــر  انطالقا من موضوع أو نص لتقدي

معارف وكفاءة املترشح. 
 

 �

 
ملحق  رقم 11 : برنامج املسابقة على 
ــة  أساس اإلختبارات لإللتحاق برتب

مستشار التوجيه املدرسي واملهين. 
 

أ. االختبارات الكتابية للقبول : 
   

1. الثقافة العامة : 

 
. اقتصاد السوق والسياسة اإلجتماعية. 
. احلوار جنوب-جنوب ومشال-جنوب. 

. العوملة. 
. املنظمات غري احلكومية. 

. التحديات الكربى لأللفية الثالثة. 
ــالم  . التكنولوجات اجلديدة يف اإلع

واالتصال. 
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. اإلدارة اجلوارية. 
. التنمية واحمليط. 

. منظمة الدول املصــدرة للبـترول : 
(الرهانات السياسية واإلقتصادية). 

. املنظمات الدولية وعالقاا مع التربية 
والتعليم والثقافة. 

. البطالة وسياسة التشغيل يف اجلزائر. 
. املؤسسات السياسية يف اجلزائر. 

. املؤسسات النقدية الدولية. 
. التسرب املدرسي. 

ـاد  . البحث العلمي و أمهيته يف االقتص
الوطين. 

. التعددية احلزبية يف اجلزائر. 
 

2.اختبار ذو طابع إداري :  

 
. مبادئ القانون اإلداري يف اجلزائر. 

. العقود اإلدارية. 
. التشريع املدرسي يف اجلزائر. 
. التنظيم اإلداري يف اجلزائر. 

. نظرية املرفق العام. 
. مبادئ القانون الدستوري. 
. مبادئ القانون الدستوري. 

. مبادئ قانون العمل. 
 

3. اختبار ذو طابع تقين :   

 
ــه املدرسـي  . دراسة تارخيية للتوجي

واملهين يف اجلزائر. 
ـهين يف  . أهداف التوجيه املدرسي و امل

املنظومة التربوية يف اجلزائر. 
ــهين يف  . سياسة التوجيه املدرسي وامل

اجلزائر. 
. كيفية التسيري التقين ملراكز التوجيه. 

. العالقة بــني التوجيـه املدرسـي 
والبيداغوجية. 

ــباب عـدم التكيـف  . تعريف وأس
املدرسي. 

ــم  . نظريـات علـم النفـس وعل
االجتماع. 

. مبادئ علم النفس الصناعي. 
. نظريات االقتصاد والتربية. 

 

ب. االختبار الشفوي : 
 

ــاء اللجنـة  يتمثل يف حمادثة مع أعض
ــر  انطالقا من موضوع أو نص لتقدي

معارف وكفاءة املترشح. 
 

 �

 
ـان  امللحق رقم 11-1 : برنامج اإلمتح
ــاق برتبـة مستشـار  املهين لإللتح

التوجيه املدرسي واملهين. 
 

أ. االختبارات الكتابية للقبول : 
 

1. الثقافة العامة : 

 
. اقتصاد السوق والسياسة االجتماعية. 
. احلوار جنوب-جنوب ومشال-جنوب. 

. العوملة. 
. املنظمات غري احلكومية. 

. التحديات الكربى لأللفية الثالثة. 
ــالم  . التكنولوجات اجلديدة يف اإلع

واإلتصال. 
. اإلدارة اجلوارية. 
. التنمية واحمليط. 
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. منظمة الدول املصــدرة للبـترول : 
(الرهانات السياسية واإلقتصادية). 

. املنظمات الدولية وعالقاا مع التربية 
والتعليم والثقافة. 

. البطالة وسياسة التشغيل يف اجلزائر. 
. املؤسسات السياسية يف اجلزائر. 

. املؤسسات النقدية الدولية. 
. التسرب املدرسي. 

. البحث العلمي وأمهيته يف االقتصــاد 
الوطين. 

. التعددية احلزبية يف اجلزائر. 
 

2. اختبار ذو طابع إداري :  

 
. مبادئ القانون اإلداري يف اجلزائر. 

. العقود اإلدارية. 
. التشريع املدرسي يف اجلزائر. 
. التنظيم اإلداري يف اجلزائر. 

. نظرية املرفق العام. 
. مبادئ القانون الدستوري. 

 
. اختبار ذو طابع تقين :    

 
ــه املدرسـي  . دراسة تارخيية للتوجي

واملهين يف اجلزائر. 
. أهداف التوجيه املدرسي واملـهين يف 

املنظومة التربوية يف اجلزائر. 
ــهين يف  . سياسة التوجيه املدرسي وامل

اجلزائر. 
. كيفية التسيري التقين ملراكز التوجيه. 

. العالقة بــني التوجيـه املدرسـي 
والبيداغوجية. 

ــباب عـدم التكيـف  . تعريف وأس
املدرسي. 

ــم  . نظريـات علـم النفـس وعل
االجتماع. 

. مبادئ علم النفس الصناعي. 
. نظريات االقتصاد والتربية. 

 
4. اللغة العربية : 

 
دراسة نص متبوعة بأسئلة . 

 
ب. االختبار الشفوي : 

 
ــاء اللجنـة  يتمثل يف حمادثة مع أعض
ــر  انطالقا من موضوع أو نص لتقدي

معارف وكفاءة املترشح. 
 

 �

 
ـى  ملحق رقم 12 : برنامج املسابقة عل
ــة  أساس اإلختبارات لإللتحاق برتب

أخصائي نفساين تقين. 
 

أ. االختبارات الكتابية للقبول : 
 

1. الثقافة العامة : 

 
ــالم  . التكنولوجيات اجلديدة يف اإلع

واالتصال. 
. اإلدارة واملواطن. 

. البطالة وسياسة التشغيل يف اجلزائر. 
. اقتصاد السوق. 

. مكافحة التصحر. 
. املؤسسات السياسية يف اجلزائر. 

. التسرب املدرسي يف اجلزائر. 
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2. اختبار ذو طابع إداري : 

 
. مبادئ القانون اإلداري يف اجلزائر. 

. العقود اإلدارية. 
. التشريع املدرسي يف اجلزائر. 
. التنظيم اإلداري يف اجلزائر. 

. نظرية املرفق العام. 
. مبادئ قانون العمل. 

 
3. اختبار ذو طابع تقين :   

  
ــه املدرسـي  . دراسة تارخيية للتوجي

واملهين يف اجلزائر. 
ـهين يف  . أهداف التوجيه املدرسي و امل

املنظومة التربوية يف اجلزائر. 
ــهين يف  . سياسة التوجيه املدرسي وامل

اجلزائر. 
. كيفية التسيري التقين ملراكز التوجيه. 

. العالقة بــني التوجيـه املدرسـي 
والبيداغوجي. 

ــباب عـدم التكيـف  . تعريف وأس
املدرسي. 

. دراسة اآلفات االجتماعية. 
. منهجية وتقومي املردود التربوي. 

 
ب. االختبار الشفوي : 

 
ــاء اللجنـة  يتمثل يف حمادثة مع أعض
ــر  انطالقا من موضوع أو نص لتقدي

معارف وكفاءة املترشح. 
 
 
 

ملحق رقم 13 : برنــامج اإلمتحـان 
ــة  املهين لإللتحاق برتبة مفتش التغذي

املدرسية. 
 

أ. االختبارات الكتابية للقبول : 
 

1. الثقافة العامة : 

 
. اقتصاد السوق والسياسة االجتماعية. 
. احلوار جنوب-جنوب ومشال-جنوب. 

. العوملة. 
. املنظمات غري احلكومية. 

. التحديات الكربى لأللفية الثالثة. 
ــالم  . التكنولوجيات اجلديدة يف اإلع

واإلتصال. 
. اإلدارة اجلوارية. 
. التنمية واحمليط. 

. منظمة الدول املصــدرة للبـترول : 
(الرهانات السياسية واإلقتصادية). 

. املنظمات الدولية وعالقاا مع التربية 
والتعليم والثقافة. 

. البطالة وسياسة التشغيل يف اجلزائر. 
. املؤسسات السياسية يف اجلزائر. 

. املؤسسات النقدية الدولية. 
. التسرب املدرسي. 

. البحث العلمي وأمهيته يف االقتصــاد 
الوطين. 

. التعددية احلزبية يف اجلزائر. 
 

2. اختبار ذو طابع إداري : 

 
ــام الـتربوي  . تنظيم التغذية يف النظ

اجلزائري. 
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. تنظيم التربية الصحية على املســتوى 
الوطين واجلهوي. 

ـاعم  . النصوص التشريعية اخلاصة باملط
املدرسية. 

. دور املدير املســري اجتـاه املطـاعم 
املدرسية. 

. الدور التربوي والبيداغوجي ملفتــش 
التغذية املدرسية وعالقته باحمليط. 

. النظافة واألمن يف املطاعم املدرسية. 
. إجراءات التخزين و حفــظ املـواد 

الغذائية يف املطاعم املدرسية. 
 

3. اختبار ذو طابع تقين : 

 
* التغذية : 

 
ــات  . حاجيـات اجلسـم (الربوتين
والدهـون والفيتامينـات واألمــالح 

املعدنية والنشويات). 
ـة  . تعريف مكونات اخللية ودور اخللي

وخمتلف التفاعالت. 
. مصدر واستعمال الطاقة من طــرف 
ـتيكية  اخللية : احلاجيات الطاقوية والبالس

واحلماية.  
ـاف  . االحتياجات الغذائية حسب األصن

والسن. 
. تصنيف الغذاء.  

 
* الراتب الغذائي املتوازن : 

 
. تعريف اجلهاز اهلضمي . 

ــة والكيميائيـة  . الظواهر امليكانيكي
وامليكانيزمات على مستوى اجلــهاز 

اهلضمي. 

* املخطط الغذائي :  
 

. خمتلف املراحل وإعداده. 
. تقييم الوجبة الغذائية. 

 
* الدور التربوي للمطعم املدرسي : 

 
4. اللغة العربية : 

 
دراسة نص متبوعة بأسئلة. 

 
ب. االختبار الشفوي : 

 
ــاء اللجنـة  يتمثل يف حمادثة مع أعض
ــر  انطالقا من موضوع أو نص لتقدي

معارف وكفاءة املترشح. 
 

 �

 
ـى  ملحق رقم 14 : برنامج املسابقة عل
ــة  أساس اإلختبارات لإللتحاق برتب

مستشار التغذية املدرسية. 
 

أ. االختبارات الكتابية للقبول : 
 

1. الثقافة العامة : 

 
. اقتصاد السوق والسياسة االجتماعية. 
. احلوار جنوب-جنوب ومشال-جنوب. 

. العوملة. 
. املنظمات غري احلكومية. 

. التحديات الكربى لأللفية الثالثة. 
ــالم  . التكنولوجيات اجلديدة يف اإلع

واالتصال. 
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. اإلدارة اجلوارية. 
. التنمية واحمليط. 

. منظمة الدول املصــدرة للبـترول : 
(الرهانات السياسية واالقتصادية). 

. املنظمات الدولية وعالقاا مع التربية 
والتعليم والثقافة. 

. البطالة وسياسة التشغيل يف اجلزائر. 
. املؤسسات السياسية يف اجلزائر. 

. املؤسسات النقدية الدولية. 
. التسرب املدرسي. 

ـاد  . البحث العلمي و أمهيته يف االقتص
الوطين. 

. التعددية احلزبية يف اجلزائر. 
 

2. اختبار ذو طابع إداري : 

 
. تنظيم التربية الصحية على املســتوى 

الوطين واحمللي. 
ـاعم  . النصوص التشريعية اخلاصة باملط

املدرسية. 
. دور املدير املســري اجتـاه املطـاعم 

املدرسية. 
ــة  . الدور البيداغوجي ملستشار التغذي

املدرسية وعالقته باحمليط. 
. النظافة واألمن يف املطاعم  املدرسية. 
. التخزين وحفظ املـواد الغذائيـة يف 

املطاعم املدرسية. 
 

3. اختبار ذو طابع تقين : 

•  التغذية : 
 

ــات  . حاجيـات اجلسـم (الربوتين
والدهـون والفيتامينـات واألمــالح 

املعدنية والنشويات). 
ـة  . تعريف مكونات اخللية ودور اخللي

وخمتلف التفاعالت. 
. مصدر واستعمال الطاقة من طــرف 
اخلليـة : احلاجيـــات الطاقويــة 

والبالستيكية واحلماية.  
. االحتياجـات الغذائيـة حســب 

األصناف والسن. 
. تصنيف الغذاء.  

 
* الراتب الغذائي املتوازن : 

. تعريف اجلهاز اهلضمي . 
ــة والكيميائيـة  . الظواهر امليكانيكي
وامليكانيزمات على مستوى اجلــهاز 

اهلضمي. 
 

* املخطط الغذائي :  
. خمتلف املراحل وإعداده. 

. تقييم الوجبة الغذائية. 
 

* الدور التربوي للمطعم املدرسي : 
ب. االختبار الشفوي :  

ــاء اللجنـة  يتمثل يف حمادثة مع أعض
ــر  انطالقا من موضوع أو نص لتقدي

معارف وكفاءة املترشح.   
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