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  .والحدكيم ومراكبة الخسيير والاكحصاد والحدبير املاليإلاداري و العلوم اللاهوهية والحدبير  الحخصص:

 2 املعامل: ( ساعات  3ثالث ) د:: امل  .خحلف اللضايا اللاهوهية أو الاكحصادية أو الحدبيرية أو الاجحماعية أو إلاوساهية أو العلميةميحعلم ب كحابي عاماخحبار : الاخحبار

غة العربية لغة الاخحبار:  ، هص للححليل واملىاكشة، هص مرفم بأسئلة، أسئلة مفحوحة، أسئلة مغللة... أسئلة الاخحيار من محعدد: الاخحبار صىف أسئلة
ّ
 الل

 

 

 وزن املجاالت الرئيسية املجاالت الفرعية لالخحبار املجاالت الرئيسية لالخحبار

 ة وثىظيمية يشريعجكضايا  املجال ألاول:

 

 الخشريع إلاداري واملدرس ي

44 % 
 السياسيات العمومية في مىظومة التربية والحكوين

 الوثائم الرسمية املؤطر: للعمل في كطاع التربية والحكوين

 لحكامة في مىظومة التربية والحكوينا

 كضايا اكحصادية وثدبيرية  :الثاوي املجال

  

 عالكة التربية والحكويين باملحيط الاكحصادي 

44 % 
 الشراكات وثىويع املوارد املالية و استراثيجيات بىاء املشاريع

 في مىظومة التربية والحكوين وهظام الجود:   ثلييم ألاداء

 وثدبير  ألازمات    الرياد: وكياد: الحغيير

 املجال الثالث: كضايا إوساهية واجحماعية 

  

 الحيا: املدرسية: الوظائف وألادوار  

24 % 
 سوسيولوجيا املدرسة

 الّدعم الاجحماعي في الوسط املدرس ي

 الليم والحلوق وثخليم الحيا: املهىية 

  2021ماي - 
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 مراجع لالستئنبس:
 

 الىصوص اللاهوهية : 
 .2019غشد  09بحاسيخ  1.19.113لمي، الصادس بخنفيزه الظهير الششيف سقم الحكىين والبحث الع املحعلق بمنظىمة التربية و 51.17إلاطاس سقم  -القاهىن  -

 .القاض ي بئحذاذ ألاكادًميات الجهىية للتربية والحكىين كما وقع جغييره وثحميمه 07.00القاهىن سقم  -

 .حعليم العمىمي، كما وقع جغييره وثحميمهبمثابة النظام ألاظاس ي الخاص بمؤظعات  التربية وال  2002ًىليى   17بحاسيخ  2.02.376املشظىم سقم  -

   .بشأن اخحصاصات وثنظيم وصاسة التربية الىطنية 2002ًىليىص  17بحاسيخ   382 -02-2املشظىم  سقم  -

 .ثحميمه نية، كما وقع جغييره و( بمثابة النظام ألاظاس ي  الخاص بمىظفي  وصاسة التربية الىط2003فبراًش  10)  1423 ري الحجة 8 الصادس في  2.02.854املشظىم سقم  -

  .الالثمشكض إلاداسي  بشأن ثحذًذ قىاعذ ثنظيم القطاعات الىصاسية و 2005دجنبر  2بحاسيخ   1369-05-2املشظىم سقم  -

 .بمثابة النظام ألاظاس ي الخاص بمؤظعات التربية والحعليم العمىمي، كما وقع جغييره وثحميمه 2002ًىليىص  17بحاسيخ  2.02.376املشظىم سقم  -

  .ملحاحةبشان ثذابير ثحعين الفعالية والنجاعة في مجال الذعم الاجحماعي ، وإجشاءات ثششيذ املىاسد ا  2018غشد  29بحاسيخ  18/125املزكشة سقم  -
 

  والدالئل الدراسات والحلارير: 
 .2019، دليل الحياة املذسظية،  والحعليم العالي والبحث العلمي والحكىين املنهيالىطنية وصاسة التربية   -

 2004مجضوءة الحذبير التربىي وإلاداسي واملالي، ، والحعليم العالي وثكىين ألاطش والبحث العلمي الىطنية وصاسة التربية   -

 2012، للمؤظعة من أجل الجىدة  والحعليم العالي وثكىين ألاطش والبحث العلمي ، مجضوءة الحذبير التربىي وإلاداسي واملاليالىطنية وصاسة التربية   -

  ، املشجعية الىطنية للجىدة،والحعليم العالي وثكىين ألاطش والبحث العلميالىطنية وصاسة التربية  -

 2015املجلغ ألاعلى للتربية والحكىين والبحث العلمي )الهيئة الىطنية لحقييم منظىمة التربية والحكىين والبحث العلمي( ماسط  ،منظىمة التربية والحكىين باملغشب""حكامة  ثقشيش الخبرة، -

 .2017للتربية والحكىين والبحث العلمي"، ًناًش ملخص ثقشيش املجلغ ألاعلى للتربية والحكىين والبحث العلمي حىل" التربية على القيم باملنظىمة الىطنية  -      
 


