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 التربوي  التخطيطاملستشارين في  سلك
Cycle des conseillers en planification de l’éducation 

  2021  فبراير

 1 املعامل: ساعتاناملدة:   اقتصادي-موضوع في املجال السوسيو: الاختبار

 الفرنسيةختبار: اللغة الا لغة  .أسئلة الاختيار من متعدد: الاختبار أسئلة صنف
 

 املجاالت الرئيسية وزن  املجاالت الفرعية لالختبار املجاالت الرئيسية لالختبار

 املجال ألاول:

 يوالتدبير اإلدارالحكامة 

  اإلداسي ببنًغشةانتُظٍى وانتذبٍش، 

 

15 % 

  وانًإسسبث انعًىيٍت ببنًغشة،انجًبعبث انتشابٍت 

 ،انهٍبكم انتُظًٍٍت نىصاسة انتشبٍت انىطٍُت يشكضٌب وجهىٌب وئلهًٍٍب 

 كبدًٌٍبث انجهىٌت نهتشبٍت وانتكىٌٍ وانًذٌشٌبث اإللهًٍٍت، اختصبصبث األ 

 :الثانياملجال 

 المغرب وتاريخ اجغرافي

  انًعبصشة، ٍتتبسٌخاألحذاث وانًعطٍبث انأهى 

15 %  جغشافٍت انًغشة ، 

 بنًغشةب التصبدٌت خبصت -يعطٍبث دًٌىغشافٍت وسىسٍى،  
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 املجاالت الرئيسية وزن  املجاالت الفرعية لالختبار املجاالت الرئيسية لالختبار

 :لثالثااملجال 

 جتمايية واليياييةاالقتصادية واال المعارف

 األسبسٍت نهعهىو االلتصبدٌت واالجتًبعٍت ئانًببد، 

30 % 
 انىطٍُت وانذونٍتوانسٍبسٍت حذاث االجتًبعٍت وااللتصبدٌت انًستجذاث واأل، 

 :الرابعاملجال 

 والتكوين بالمغرب التربية منظومة

 ٌٍاالختٍبساث وانتىجهبث انعبيت إلصالح انتشبٍت وانتكى، 

40 %  ًًخالصبث تمبسٌش ويُشىساث انًجهس األعهى نهتشبٍت وانتكىٌٍ وانبحج انعه، 

 ٌٍانتمًٍٍبث انىطٍُت وانذونٍت نًختهف يجبالث انتشبٍت وانتكى.  

 

 بعض املراجع املؤسساثية )الئحة غير حصرية لالستئناس(

 ٌٍ؛انًٍثبق انىطًُ نهتشبٍت وانتكى 

 ؛انتشبٍت وانتكىٌٍنتتبع ويىاكبت اصالح يُظىيت انحصٍهت انًشحهٍت و 5101 - 5102يُظىيت انتشبٍت وانتكىٌٍ ستشاتٍجٍت إلصالح االشؤٌت ان 

  ؛االعهى نهتشبٍت وانتكىٌٍ وانبحج انعهًًيُشىساث وتمبسٌش ودساسبث انًجهس 

  ؛انًتعهك بًُظىيت انتشبٍت وانتكىٌٍ وانبحج انعهًً 20.05انمبَىٌ االطبس تفعٍمحبفظت يشبسٌع  

 ؛انتمبسٌش وانذالئم انًشتبطت بًجبل انتخطٍظ انتشبىي وانصبدسة عٍ انىصاسة  

  ؛نًُذوبٍت انسبيٍت نهتخطٍظويُشىساث اتمبسٌش 

 ؛جًبعبث انتشابٍتانمىاٍٍَ انتُظًٍٍت نه  

  ؛اإلصالح اإلداسي وتُضٌم انحكبيت انششٍذة لتىجهبث انحكىيٍت حىانتمبسٌش 

  انتمبسٌش راث انعاللت بأهذاف انتًٍُت انًستذايت(ODD)  ؛ببنًغشة 5101ويضبيٍٍ انًزكشة 

 ؛وانًجهس االلتصبدي واالجتًبعً وانبٍئً وبُك انًغشة تمبسٌش انًجهس األعهى نهحسبببث 

 ؛انًجالث انًتخصصت فً يجبل انتُظٍى وانتذبٍش اإلداسي ببنًغشة 

  .تمبسٌش ويُشىساث وصاسة االلتصبد وانًبنٍت وئصالح اإلداسة 

 

 .بمجال التربي  والتكوين  رتب امل جتمايي الا تقتاايي  والاظواهر الالتي تتناول مواضيع حول ببعض املراجع وإلاصدارات وألابحاث والدراسات واملقاالت  أيضا يمكن الاستئناس مالحظة:


