سلك املستشارين في التخطيط التربوي
Cycle des conseillers en planification de l’éducation
فبراير 2021
الاختبار :موضوع في املجال السوسيو-اقتصادي

املدة :ساعتان

صنف أسئلة الاختبار :أسئلة الاختيار من متعدد.

املعامل1 :

لغة الاختبار :اللغة الفرنسية
املجاالت الفرعية لالختبار

املجاالت الرئيسية لالختبار

وزن املجاالت الرئيسية

 انتُظٍى وانتذبٍش اإلداسي ببنًغشة،
املجال ألاول:
الحكامة والتدبير اإلداري

 انجًبعبث انتشابٍت وانًإسسبث انعًىيٍت ببنًغشة،
 انهٍبكم انتُظًٍٍت نىصاسة انتشبٍت انىطٍُت يشكضٌب وجهىٌب وئلهًٍٍب،

%15

 اختصبصبث األكبدًٌٍبث انجهىٌت نهتشبٍت وانتكىٌٍ وانًذٌشٌبث اإللهًٍٍت،
 أهى األحذاث وانًعطٍبث انتبسٌخٍت انًعبصشة،
املجال الثاني:

 جغشافٍت انًغشة،

%15

جغرافيا وتاريخ المغرب
 يعطٍبث دًٌىغشافٍت وسىسٍى -التصبدٌت خبصت ببنًغشة،
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املجاالت الرئيسية لالختبار
املجال الثالث:
المعارف االقتصادية واالجتمايية والييايية

املجاالت الفرعية لالختبار

وزن املجاالت الرئيسية

 انًببدئ األسبسٍت نهعهىو االلتصبدٌت واالجتًبعٍت،

%30

 انًستجذاث واألحذاث االجتًبعٍت وااللتصبدٌت وانسٍبسٍت انىطٍُت وانذونٍت،
 االختٍبساث وانتىجهبث انعبيت إلصالح انتشبٍت وانتكىٌٍ،

املجال الرابع:
منظومة التربية والتكوين بالمغرب

 خالصبث تمبسٌش ويُشىساث انًجهس األعهى نهتشبٍت وانتكىٌٍ وانبحج انعهًً،

%40

 انتمًٍٍبث انىطٍُت وانذونٍت نًختهف يجبالث انتشبٍت وانتكىٌٍ.

بعض املراجع املؤسساثية (الئحة غير حصرية لالستئناس)













انًٍثبق انىطًُ نهتشبٍت وانتكىٌٍ؛
انشؤٌت االستشاتٍجٍت إلصالح يُظىيت انتشبٍت وانتكىٌٍ  5101 5102وانحصٍهت انًشحهٍت نتتبع ويىاكبت اصالح يُظىيت انتشبٍت وانتكىٌٍ؛
يُشىساث وتمبسٌش ودساسبث انًجهس االعهى نهتشبٍت وانتكىٌٍ وانبحج انعهًً؛
حبفظت يشبسٌع تفعٍم انمبَىٌ االطبس 20.05انًتعهك بًُظىيت انتشبٍت وانتكىٌٍ وانبحج انعهًً؛
انتمبسٌش وانذالئم انًشتبطت بًجبل انتخطٍظ انتشبىي وانصبدسة عٍ انىصاسة؛
تمبسٌش ويُشىساث انًُذوبٍت انسبيٍت نهتخطٍظ؛
انمىاٍٍَ انتُظًٍٍت نهجًبعبث انتشابٍت؛
تمبسٌش انتىجهبث انحكىيٍت حىل اإلصالح اإلداسي وتُضٌم انحكبيت انششٍذة؛
انتمبسٌش راث انعاللت بأهذاف انتًٍُت انًستذايت ) (ODDويضبيٍٍ انًزكشة  5101ببنًغشة؛
تمبسٌش انًجهس األعهى نهحسبببث وانًجهس االلتصبدي واالجتًبعً وانبٍئً وبُك انًغشة؛
انًجالث انًتخصصت فً يجبل انتُظٍى وانتذبٍش اإلداسي ببنًغشة؛
تمبسٌش ويُشىساث وصاسة االلتصبد وانًبنٍت وئصالح اإلداسة.
-

مالحظة :يمكن الاستئناس أيضا ببعض املراجع وإلاصدارات وألابحاث والدراسات واملقاالت التي تتناول مواضيع حول الظواهر الاتقتاايي والاجتمايي املرتب
المركز الوطني للتقويم واالمتحانات
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