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 التربوي  التوجيهاملستشارين في  سلك

Cycle des conseillers en Orientation de l’Education 

   2222 يوليوز 
 

 سيكولوجية التربية الاختبار:

 ساعتان املدة:

 1 املعامل:

 اللغة العربية لغة الاختبار:

 أسئلة الاختيار من متعدد :أسئلة الاختبار صنف
 

 

 

 اتـوطين للتقويم واالمتحانـاملـركز ال
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 وزن املجاالت الرئيسية وزن املجاالت الفرعية املجاالت الفرعية لالختبار املجاالت الرئيسية لالختبار

السسسسسسسسسسيكولوجية  ألاسسسسسسسسسس : املجال ألاول 

 للفعل التربوي 

 

 %12 نظريات التعلم 

 %12 نظريات الشخصية 02%

 نمو الطفل واملراهق نظريات
12% 

: آليسسسسسسات وم سسسسسسارسسسسسسسسسسسسسسسسسسات املسجسسسسسسال ال سسسسسسا  

بسسسسسسالسسوسسسسسسسسسسسس  املسوابسبسسسسسسة 

 املدرس ي

 %12 التواصل والتنشيط والوساطة

02% 

 %12 القياس والتقويم

 %12 املشروع الشخص ي للمتعلم

 %12 التربية الدامجة

: ضسسسسسسسسسسسواب  وأخال يسسسات املجسسسال ال سسسالسسس 

املسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسارسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة 

 السيكوبيداغوجية

 %12 في املجال التربوي  املواكبةأخالقيات 

02% 
 %22 ي السيكوبيداغوجية في مجال التوجيه التربو  ةاملمارسضوابط 
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 بعض املراجع املؤسساتية )الئحة غير حصرية لالستئناس(

 ؛0202العام، أبريل النموذج التنموي الجديد، تحرير الطاقات واستعادة الثقة لتسريع وتيرة التقدم وتحقيق الرفاه للجميع، التقرير  -

 ؛0202 "، أبريلمجموع املذكرات املوضوعاتية والرهانات واملشاريع املقترحة في إطار النموذج التنموي الجديداملرفق بالتقرير العام للنموذج التنموي الجديد: " 0امللحق رقم  -

 امليثاق الوطني للتربية والتكوين؛ -

 ؛0220، يونيو والتوجهات التربوية العامةالاختيارات : الكتاب ألابيض، الجزء ألاول  -

 ؛0202 -0222الرؤية الاستراتيجية لإلصالح  -

 الدراسات والتقارير الصادرة عن املجلس ألاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؛    -

 ؛.022غشت  .2بتاريخ  220..2.2ريف رقم املتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الصادر بتنفيذه الظهير الش 22.25إلاطار رقم  القانون  -

 بمثابة النظام ألاساس ي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه؛ 0220يوليوز  25بتاريخ  0.20.052املرسوم رقم  -

 ؛بشأن النظام املدرس ي في التعليم ألاولي والابتدائي والثانوي  0222نونبر  00بتاريخ  0252.22قرار الوزاري رقم ال -

 بشأن التوجيه املدرس ي واملنهي والجامعي؛ .022أكتوبر  25بتاريخ  220×.2القرار الوزاري رقم  -

الثانوي إلاعدادي بشأن املصادقة على إلاطار املرجعي للمواكبة التخصصية للمشروع الشخص ي للمتعلم بالتعليم  0200مارس  .2بتاريخ  225×00املقرر الوزاري رقم   -

 التأهيلي؛و 

 في شأن تنظيم العمل بالقطاعات املدرسية للتوجيه؛ 0225مارس  02بتاريخ  200×25املذكرة الوزارية رقم  -

في شأن الارتقاء باملمارسة التربوية في مجال التوجيه املدرس ي واملنهي والجامعي بالثانويات إلاعدادية والثانويات  .022أكتوبر  20اريخ بت 222×.2املذكرة الوزارية رقم  -

 التأهيلية؛

 ثانويات التأهيلية؛في شأن إرساء العمل باملشروع الشخص ي للمتعلم بالثانويات إلاعدادية وال .022أكتوبر  20بتاريخ  222×.2املذكرة الوزارية رقم  -

 ؛في شأن ألاستاذ الرئيس بالثانويات إلاعدادية والثانويات التأهيلية .022أكتوبر  20بتاريخ  221×.2املذكرة الوزارية رقم  -
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 ؛.022دليل الحياة املدرسية، دجنبر  -

 ؛0202إلاطار املنهجي لتكوين ألاساتذة الرؤساء، مارس  -

 الصادرة عن الوحدة املركزية لتكوين ألاطر ذات الصلة بموضوع املباراة؛ املجزوءات -

رفقة بها؛في شأن تأطير دمج ُمكّون التوجيه املدرس ي واملنهي ضمن مشروع املؤسسة 0200مارس  .2 بتاريخ 222×00املذكرة الوزارية رقم  -
ُ
 ، والوثيقة التأطيرية امل

 

 صدارات وألابحاو والدراسات واملقا تت ذات الطبيعة النظرية والعملية الصادرة وطنيا ودوليا. يمكن الاستئناس ببعض املراجع وإلا  مالحظة:
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