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 ارات(االختب على اساس)مسابقة  أستاذ التعليم الثانوياالختبارات لاللتحاق برتبة  برنامج 
 

 للقبول: الكتابية االختبارات .أ
 :العامة الثقافة . اختبار1

 مضمون االختبار وغايته
 على املرتشح أن يتناول موضوعا عاما أو ذا عالقة أبهم املشاكل السياسية أو االقتصادية أو الثقافية أو االجتماعية 

 للعامل املعاصر.
 بتقييم:جيب ان يسمح االختبار  
 الثقافة العامة للمرتشح أو مستوى استيعابه مواضيع الساعة، -
 قدرته على وضع تفكري شامل، -
 و هذا على ضوء االشكالية اليت يثريها املوضوع و الرهاانت اليت يطرحها. واالفكار املتناولةلتفكري وجاهة طريقة ا -

  اآلتية املواضيع أحد على سبيل املثال ال احلصر، العامة الثقافة اختبار يتضمن
 السوق والسياسة االجتماعية، اقتصاد -
 العوملة، -
 مكافحة التصحر، -
 املياه، -
 احمليط والتنمية، -
 البطالة وسياسة التشغيل يف اجلزائر، -
 املؤسسات السياسية يف اجلزائر، -
 األسرة اجلزائرية ) اتريخ وعادات وتقاليد(، -
 على االقتصاد والتنمية،  تغري املناخ وأثره -
 الرتبية من أجل التنمية املستدامة، -
 إدماج القيم يف الربامج الدراسية، -
 السكان والنمو الدميغرايف، -
 اجملتمع اجلزائري،دور املرأة يف  -
 الدميقراطية، -
 التكامل االقتصادي بني الدول العربية واإلفريقية، -
 إصالح املنظومة الرتبوية يف اجلزائر، -
 املواطنة، احلقوق والواجبات، -

 .ذي طابع عام أو من مواضيع الساعةأي موضوع آخر 
 
 
 :. اختبار يف االختصاص2
 :* اللغة العربية  

  وغايته اإلختبار مضمون
 .النقدي ميهو تق و والفكري اللغوي بنائه حيث شعري أو نثري من نص معاجلة  يف االختبار يتمثل

  .وآداهبا العربية اللغة يف حتكمه مدى و  املرتشح معارف تقدير اىل االختبار يهدف
  :اآلتية املواضيع العربية أحد اللغة اختبار يتضمن

 مواضيع األدب
 العصر احلديث،عوامل هنضة األدب العريب يف  -
 الشعر العريب احلديث )أعالمه ومواضيعه و خصائصه(، -
 النثر العريب احلديث )أعالمه ومواضيعه و خصائصه(، -
 فنون النثر العريب احلديث )املقالة، القصة، املسرحية، اخلطابة(، -
 املذاهب األدبية الغربية وأثرها يف األدب العريب. -
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 النقد األديب
 عند العرب) اجتاهاته وأعالمه(،النقد األديب  -
 النقد الوصفي، -
 النقد التحليلي، -
 النقد اإليديولوجي. -

 قواعد اللغة
 إعراب اجلمل، -
 حروف املعاين، -
 الفعل وأنواعه وداللته الزمانية،-
 البناء واإلعراب يف األفعال واألمساء، -
 املرفوعات، -
 املنصوابت، -
 التوابع. -

 البالغة 
 والبالغة،الفصاحة  -
 بالغة اخلرب واإلنشاء، -
 بالغة القصر، -
 التشبيه وأنواعه وبالغته، -
 االستعارة وأنواعها وبالغتها، -
 الكناية وأنواعها وبالغتها، -
 احملسنات اللفظية، -
 احملسنات املعنوية. -

 العروض
 علم العروض) نشأته وتطوره(، -
 البحور الشعرية، -
 اجلوازات الشعرية، -
 حافات والعلل،الز  -
 القافية)حروفها وحركاهتا و عيوهبا(، -
 أوزان الشعر احلر. -
 
 :* اللغة االمازيغية  

 وغايته االختبار مضمون
 .الكتابية و اللغوية الكفاءة و النص بفهم املتعلقة املسائل يتناول نص دراسة يف االختبار يتمثل

 .االمازيغية اللغة  يف املرتشح حتكم درجة  فحص إىل االختبار يهدف
 :اآلتية املواضيع االمازيغية اللغة اختبار يتضمن

 إتقان اللغة
 مورفولوجيا، -
 قواعد، -
 مفردات. -

  أشكال النصوص
 السردي،  -
 ،الوصفي -
 العرض/الشرح، -
 . احلجاجي -

 تقنيات التعبري 
 التلخيص، -
 عرض حال مبوضوعية،  -
 عرض حال ابلنقد. -
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 :* الفلسفة   
  وغايته اإلختبار مضمون

 .فلسفية قضية معاجلة  يف االختبار يتمثل
    .املطروحة الفلسفية القضااي ملعاجلة توظيفها و وتنظيمها معارفه انتقاء على املرتشح قدرة تقدير اىل االختبار يهدف
 :اآلتية املواضيع أحد الفلسفة اختبار يتضمن

 اتريخ الفكر الفلسفي اليوانين
 .فلسفة أفالطون و أرسطو -

 اتريخ الفكر الفلسفي اإلسالمي
 شاعرة،األ أهم الفرق اإلسالمية: اجلربية، املعتزلة، -
 إشكالية العقل و النقل يف الفكر اإلسالمي. -

 اتريخ الفلسفة الغربية احلديثة واملعاصرة
 .ليلية، التأويليةالرباغماتية، البنيوية، التح املذهب العقالين، املذهب احلسي التجرييب، الفلسفة الوجودية، الفلسفة -

 املنطق و فلسفة العلوم
 . مناهج العلوم بني الطابع االستداليل والطابع االستقرائي -
 
 :* التاريخ و اجلغرافيا  

 وغايته االختبار مضمون
 . اجلغرافيا و التاريخ يف موضوع معاجلة  يف االختبار يتمثل

 .اجلغرافيا و التاريخ يف املرتشح معارف تقدير إىل االختبار يهدف
 :اآلتية املواضيع أحد اجلغرافيا و التاريخ اختبار يتضمن
 التاريخ

 ،االكتشافات اجلغرافية -
 ، 18و 17الثورات السياسية األوربية الكربى خالل القرنني  -
  ،اجلزائر يف العهد العثماين -
 ،1962 - 1830السياسة االستعمارية الفرنسية يف اجلزائر  -
   ،1954 – 1830املقاومة اجلزائرية  -
  ،1962 – 1954الثورة اجلزائرية  -
 .1923-1453االمرباطورية العثمانية -

 اجلغرافيا
 ،السكان يف العامل –
 ،عامل الشمال وعامل اجلنوب -
 ،اجلزائر:املوارد الطبيعية والبشرية واالقتصادية -
 ،التجارة العاملية -
 ،اخلارجية للجزائرالتجارة  -
 االقتصاد يف االحتاد األوريب، -
 الصناعة يف الياابن، -
 الزراعة و السكان يف الصني الشعبية. -
 
 :* العلوم اإلسالمية  

 وغايته االختبار مضمون
 .شرعي نص حتليل  يف االختبار يتمثل

 .الشرعي النص فهم على املرتشح قدرة تقييم إىل االختبار يهدف
 :اآلتية املواضيع أحد اإلسالمية العلوم اختبار يتضمن

 مباحث يف علوم القرآن
 ،الناسخ واملنسوخ -
 ،املكي واملدين -
 أسباب النزول وأمهيتها يف فهم اآلايت و مالبساهتا، -
 تدوين القرآن الكرمي. -
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 مباحث يف علوم احلديث
 ،النشأة، األمهية، أهم الكتب والعلماء مدخل إىل علوم احلديث: التعريف ، -
 ،أنواع السنة رواية ودراية -
 ،تدوين احلديث و مراحله وأسبابه -
 .احلديث الضعيف واالستدالل به -

 أصول الفقه
 ،مدخل إىل علم األصول -
 ،اإلمجاع ،القياس( مصادر التشريع اإلسالمي )القرآن، السنة، -
 تعليل األحكام. مقاصد الشريعة و أمهية -

 مباحث يف الفقه اإلسالمي
  أحكام األسرة )الزواج والطالق( -
 ،أحكام البيوع )البيوع اجلائزة والبيوع املمنوعة( -
 ،العقود التعاونية )القرض، اإلجارة، اإلعارة( -
 العقود املشاكلة للبيع )الشركة والقراض(. -

 مباحث يف العقيدة
 ،أدلته النقلية و العقلية و رد الشبهات أركان العقيدة أو اإلميان و -
 دور العقيدة يف إسعاد اإلنسان.  -
 
 :* الرايضيات  

  وغايته االختبار مضمون
 .بعضها عن مستقلة متارين جمموعة  يف االختبار يتمثل

    الرباهني. وصياغة املسائل وحل الرايضية ابملفاهيم املتعلقة املرتشح معارف تقدير اىل االختبار يهدف
 :اآلتية املواضيع الرايضيات أحد اختبار يتضمن

 األعداد واحلساب
 ،املنطق وأمناط الربهان -
 ،القسمة اإلقليدية، القواسم واملضاعفات، مربهنة بيزو، مربهنة غوص -
 ،األعداد األولية -
 املوافقات يف ص، التعداد. -

 التحليل
 ،املرتية، املتتاليات العددية، الفضاءات Rالقيمة املطلقة واملسافة يف  -
الدوال العددية ملتغري حقيقي: االستمرارية وقابلية االشتقاق، التفاضل، املقارنة احمللية للدوال، مربهنة التزايدات املنتهية،  -

 مربهنة رول، توظيف الدوال يف حل مشكالت، التكامل وحساب املساحات املستوية، تكامل رميان، النشر احملدود للدوال
 ، )اتيلور ، ماك لوران(

 ، ، ، ، ، ، ، ،،دراسة دوال شهرية مثل   -
...، 
 .2و  1معادالت تفاضلية من الرتبة  -

 اإلحصاء و االحتماالت
 أ. اإلحصاء 

 ،تلخيص سالسل إحصائية بثنائية تتكون من مؤشر املوقع ومؤشر التشتت وتفسري ذلك -
 ،ابألعمدة، خمطط ابلعلبة، املضلعات التكرارية واملدرجات التكراريةالتمثيالت البيانية خمطط  -
 ،توظيف مؤشرات سلسلة إحصائية يف إصدار حكم -
 .السالسل اإلحصائية مبتغريين، التعديل اخلطي -

 ب. االحتماالت
  ،حساب االحتماالت، توظيف التحليل التوفيقي يف حساب االحتماالت -
 ،شجرة االحتماالت االحتماالت الشرطية، توظيف -
 ،املتغري العشوائي: تعيني قانون احتمال ملتغري عشوائي  -
 .القانون الثنائي( –قوانني االحتماالت املتقطعة )قانون برنويل  -

lnexpln flogasincostansinArccosArctanArc
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 اهلندسة
 أ. اهلندسة و األعداد املركبة

، الكتابة األسية لعدد مركب )ترميز أولر(، التمثيل اهلندسي Cاحلساب و حل املعادالت يف جمموعة األعداد املركبة  -
لألعداد املركبة وتعيني جمموعات نقط، اجلذور النونية لعدد مركب، املرجح، التحويالت النقطية يف املستوي املركب من 

 ، التآلف. و الشكل 
 ب. اهلندسة يف الفضاء

قطية يف ية هلما، اجلداء السّلمي يف الفضاء، املرجح، التحويالت الناملستقيمات واملستوايت يف الفضاء واألوضاع النسب -
 .الفضاء )االنسحاب، التحاكي، التناظر املركزي والتناظر احملوري، الدوران، التآلف(

 
 : * علوم الطبيعة واحلياة  

  وغايته اإلختبار مضمون
  .بعضها عن مستقلة متارين جمموعة  يف االختبار يتمثل

    .يف علوم الطبيعة و احلياة معارفه استعمال و تنظيم على املرتشح كفاءة تقدير اىل االختبار يهدف
 :اآلتية املواضيعأحد  احلياة و الطبيعة علوم اختبار يتضمن

 استعمال املادة و مصدرها 
 حتويل الطاقة،  -
 تركيب املادة العضوية،   -
 النمو،  -االنقسام اخليطي -
 عند احليوان.مصدر املادة  -

 وحدة الكائنات احلية
 تقنيات الدراسة، –اخللية وحدة بنيوية  -
 مفهوم النسيج.  -

 عند الكائنات احلية ADNمتاثل بنية الـ 
 مفهوم املورثة، -
 األمحاض النووية، -
 تركيب الربوتينات. -

 التخصص الوظيفي للربوتينات
 النشاط األنزميي للربوتينات.  -

 البيولوجيأسس التنوع 
 آليات انتقال الصفات الوراثية والتنوع اجليين، االنقسام امليوزي، اإللقاح،  -
 الوراثة : التهجينات.  -
 الصفات املستقلة / الصفات املرتبطة، -
 خريطة املوراثت، -
 اهلندسة الوراثية. -

 وحدة العضوية و آليات التنظيم
 التحكم و التنظيم العصيب، -
 يم اهلرموين،التحكم و التنظ -
 املناعة، -

 اجلغرافيا القدمية ملنطقة التكتونية العامة
 الظواهر املرتبطة ابلبناء، -
 الظواهر املرتبطة ابلغوص، -

 االنسان و تسيري الكوكب
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 :* اللغة الفرنسية  
  وغايته االختبار مضمون

 .الكتابية و اللغوية الكفاءة و النص بفهم املتعلقة املسائل يتناول نص دراسة  يف االختبار يتمثل
 .الفرنسية اللغة  يف املرتشح حتكم درجة  فحص إىل االختبار يهدف
 اآلتية املواضيع الفرنسية اللغة اختبار يتضمن

 إتقان اللغة
 مورفولوجيا، -
 قواعد، -
 مفردات. -

  أشكال النصوص 
 السردي،  -
 الوصفي، -
 العرض/الشرح، -
 .احلجاجي -

 تقنيات التعبري
 التلخيص، -
 عرض حال مبوضوعية،  -
 عرض حال ابلنقد. -
 
  :* اللغة االجنليزية  

  وغايته اإلختبار مضمون
  .الكتابية و اللغوية والكفاءة النص بفهم املتعلقة املسائل يتناول نص معاجلة  يف االختبار يتمثل

 .االجنليزية اللغة  يف املرتشح حتكم درجة  فحص إىل االختبار يهدف
 :اآلتية املواضيع االجنليزية اللغة اختبار يتضمن

  ،فهم و تفسري
 التحكم يف اللغة 

 قواعد اجلملة: تركيب الكلمات ، قواعد ، صوتيات، -
 أنواع النصوص: قصصي، و صفي، تعليلي. -

 تعبري كتايب،
 تعليمية اللغات 

 مقارابت تدريس اللغة االجنليزية. -
 املعارف الثقافية

 اتريخ و حضارة البلدان الناطقة ابللغة االجنليزية،ثقافة و  -
   التحدايت املطروحة على املدرسة احلديثة. -
 
 :* اللغة االسبانية  

  وغايته االختبار مضمون
 .الكتابية و اللغوية الكفاءة و النص بفهم املتعلقة املسائل يتناول نص معاجلة  يف االختبار يتمثل

  .االسبانية اللغة يف املرتشح حتكم درجة  فحص إىل االختبار يهدف
 :اآلتية املواضيع االسبانية اللغة اختبار يتضمن

 التحكم يف اللغة
 مبادىء النحو والصرف، -
 ميكانيزمات لغوية، -
 كفاءات لغوية،  -
 فهم كتايب، -
 .منهجية التعبري الكتايب -

 املعارف الثقافية
 ،)اترخيها وحضارهتا(ثقافة البلدان الناطقة ابللغة اإلسبانية     -
 الرب هاين، اإلخباري: أحداث متفرقة ومقاالت صحفية. أنواع النصوص: -
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 :* اللغة األملانية  

  وغايته اإلختبار مضمون
 .الكتابية و اللغوية والكفاءة النص بفهم املتعلقة املسائل يتناول نص معاجلة  يف االختبار يتمثل

 .األملانية اللغة يف املرتشح حتكم درجة  فحص إىل االختبار يهدف
 :اآلتية املواضيع األملانية اللغة اختبار يتضمن

 التحكم يف اللغة
 )ميكانيزمات اللغة األملانية، الفهم الكتايب(، الكفاءات اللغوية -
 ارنة.اإلستنتاج، التحليل، إبداء الرأي الشخصي، املقالتعبري الكتايب: التحرير السليم، انتاج نصوص كتابية،  -

 أنواع النصوص
 تعليلي،  -
 قصصي،  -
 عرضي،  -
 وصفي،  -
 إعالمي: متفرقات، مقاالت صحفية. -

 املعارف الثقافية
 .)اترخيها وحضارهتا(ألملانية ثقافة البلدان الناطقة ابللغة ا -
 :اإليطالية* اللغة   

  وغايته اإلختبار مضمون
 .الكتابية و اللغوية والكفاءة النص بفهم املتعلقة املسائل يتناول نص معاجلة  يف االختبار يتمثل

 .اإليطالية اللغة يف املرتشح حتكم درجة  فحص إىل االختبار يهدف
 :اآلتية املواضيع اإليطالية اللغة اختبار يتضمن

 التحكم يف اللغة
 ة، الفهم الكتايب(،إليطالي)ميكانيزمات اللغة ا الكفاءات اللغوية -
 التعبري الكتايب: التحرير السليم، انتاج نصوص كتابية، اإلستنتاج، التحليل، إبداء الرأي الشخصي، املقارنة. -

 أنواع النصوص
 تعليلي،  -
 قصصي،  -
 عرضي،  -
 وصفي،  -
 إعالمي: متفرقات، مقاالت صحفية. -

 املعارف الثقافية
 ،)اترخيها وحضارهتا(اإليطاليةثقافة البلدان الناطقة ابللغة  -

 

 : * الرتبية البدنية والرايضية  
  وغايته اإلختبار مضمون

 .احلالة حسب مستفيضة، أو قصرية أجوبة اعطاء املرتشح على تستوجب أسئلة جمموعة يف االختبار يتمثل
 املتصلة واملفاهيم املصطلحات يف حتكمه مدى كذا و التخصص يف  النظرية املرتشح معارف تقدير إىل االختبار يهدف

 .هبا
 :اآلتية أحد املواضيع والرايضية البدنية الرتبية اختبار يتضمن

 البيولوجيا الرايضية
 الوظائف الكربى، -
  املوارد الطاقوية، -
 .اجلهد عند املراهق -
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 علم النفس االجتماعي الرايضي
  تسيري األفواج، -
 التحفيز، -
  مراحل النمو عند املراهق. -

  نظرية و منهجية الرتبية البدنية والرايضية
  هداف و غاايت الرتبية البدنية والرايضية،أ -
 التخطيط يف الرتبية البدنية والرايضية، -
  مشرع التعلمية، -
  مشروع التعليمية، -
  الوضعية التعلمية. -
 
 :* العلوم الفيزايئية  

  وغايته ختبارالا مضمون
  .بعضها عن مستقلة متارين جمموعة  يف االختبار يتمثل

    يف العلوم الفيزايئية. معارفه استعمال و تنظيم على املرتشح كفاءة تقدير اىل االختبار يهدف
 :اآلتية أحد املواضيع الفيزايئية العلوم اختبار يتضمن

 الكيمياء
 حملول مائيتطور كميات املادة خالل حتول كيميائي يف 

 التحوالت البطيئة والتحوالت السريعة، -
 اتثري الرتكيز ودرجة احلرارة على سرعة التحول الكيميائي،  -
 املتابعة الزمنية لتحول كيميائي،  -
 العوامل احلركية. -

 تطور مجلة كيميائية
- pH ،)حملول مائي )تعريف ، طرق التعيني 
 ،احملاليل احلمضية واحملاليل األساسية -
 تطور مجلة كيميائية حنو حالة التوازن، -
 أساس. -التحوالت محض -

 مراقبة تطور مجلة كيميائية
 معيار و واجهة التطور، -
 مراقبة التطور لتحول كيميائي )إزاحة التوازن(. -
 الطاقة املخزنة يف مكثفة ويف وشيعة. -

 الفيزايء
 التحوالت النووية

 النظائر، القوة النووية القوية(،بنية النواة)النموذج النووي،  -
 النشاط االشعاعي)االستقرار النووي ، أنواع التفككات(، -
 التناقص االشعاعي، -
 التفاعالت النووية. -

 الظواهر الكهرابئية
 ،RCثنائي القطب  -
 ،RLثنائي القطب  -
 الطاقة املخزنة يف مكثفة ويف وشيعة. -

 امليكانيك
 ميكانيك نيوتن، -
 قمار،حركة األ -
 السقوط الشاقويل، -
 مبدأ احنفاظ الطاقة. -

 االهتزازات
 االهتزازات امليكانيكية احلرة، -
 مثالية، االهتزازات الكهرابئية املغذاة(. LCمتسلسلة ،  RLCاالهتزازات احلرة جلملة كهرابئية ) -
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 ظواهر االنتشار
 االمواج العرضية والطولية،  -
 انتشار موجة ميكانيكية دورية. -

 الضوء
  الضوء والرؤية واألدوات البصرية، -
 النموذج التموجي للضوء)التبدد، االنعراج(. -
 
 :* الرتبية الفنية و التشكيلية  

 وغايته اإلختبار مضمون
 .احلالة حسب مستفيضة، أو قصرية أجوبة اعطاء املرتشح على تستوجب أسئلة جمموعة االختبار يتضمن
 .والتشكيلية الفنية الرتبية يف املرتشح معارف تقدير إىل االختبار يهدف
 :اآلتية أحد املواضيع والتشكيلية الفنية الرتبية اختبار يتضمن

الفن  ،الفن الواقعي ،الفن الرومانسي ،فن الكالسيكية احملدثة ،فن النهضة ،الفن العريب اإلسالمي : اتريخ الفن التشكيلي 
الفن  ،الفن السراييل ،الفن التجريدي ،الفن التكعييب ،الفن الوحشي ،فن ما بعد االنطباعية ،االنطباعية اجلديدة ،االنطباعي

 اجلزائري احلديث.
 علم األلوان

 االنسجام اللوين مع اللون السائد. ،العائالت اللونية االنسجام اللوين:
 علم املنظور

 منظور األحجام. ،منظور املساحات ،تعريف املنظور اهلوائي ،تعريف املنظور اخلطي منظور املساحات:
 

 :* الرتبية املوسيقية   
 وغايته اإلختبار مضمون

 .احلالة حسب مستفيضة، أو قصرية أجوبة اعطاء املرتشح على تستوجب أسئلة جمموعة يف االختبار يتمثل
 .املوسيقية الرتبية يف املرتشح معارف تقدير إىل االختبار يهدف
 :اآلتية املواضيع أحد املوسيقية الرتبية اختبار يتضمن

 اتريخ املوسيقى العربية وأهم مراحلها
 اتريخ املوسيقى الغربية و أهم مراحلها

ل املقامات األساسية واملقامات املتفرعة واملقامات املشتقة، بعض الضروب املوسيقية، حتلي نظرايت املوسيقى العربية: -
 ،املقامات بطريقة األجناس

جلزائرية و العربية ا العربية والغربية، الشخصيات املوسيقية و ةاملوسيقية اجلزائريالقوالب  والتحليل املوسيقي:التذوق  -
 والغربية.

 
 * العلوم االقتصادية:  

 وغايته اإلختبار مضمون
 .القانون و املالية العامة و املالية والرايضيات االقتصاد واملنامجنت  و املتعلقة ابحملاسبة على املواضيع االختبار يشتمل
 املصطلحات استعمال يف التحكم وكذا التخصص جمال يف للمرتشح التطبيقية و النظرية املعارف  تقييم إىل االختبار يهدف

 .به املتعلقة املفاهيم و
 :اآلتية املواضيع االقتصادية العلوم اختبار يتضمن
 احملاسبة

 املبادئ األساسية للمحاسبة، -
 عمليات الشراء واإلنتاج والبيع )مؤسسة جتارية ، مؤسسة خدمية ، مؤسسة صناعية(، -
 أعباء ونواتج االستغالل، -
 تدفقات التمويل ، تدفقات االستثمار، اخلزينة ووسائل الدفع، -
 أعمال هناية السنة : -

 . اجلرد املادي واحملاسيب،
 . اإلهتالكات واملؤانت وخسائر القيمة،

 ت أألخرى )حالة التقارب، حساابت التسيري ،حساابت امليزانية(. التسواي
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 . اعداد الكشوف املالية،
 . غلق وفتح الدفاتر واحلساابت وختصيص النتيجة.

 إعداد وحتليل امليزانية املالية وامليزانية الوظيفية، -
 حتليل االستغالل : -

 . حتليل حساب النتائج حسب الطبيعة وحسب الوظيفة: دراسة نسب االستغالل ،التمويل الذايت،
 التكاليف املتغرية. التحميل العقالين، حماسبة التكاليف: التكاليف احلقيقية، -

 :الرايضيات املالية
 احلساابت اجلارية،العمليات املالية قصرية األجل: الفوائد البسيطة، اخلصم التجاري، تكافؤ الديون،  -
 العمليات املالية طويلة األجل: الفوائد املركبة، اخلصم والتكافؤ، الدفعات، استهالك القروض،  -
 املوازانت : التنبؤات طويلة األجل وقصرية األجل، -
 اختيار املشاريع االستثمارية. -

 اإلقتصاد واملنامجنت
 ن االقتصاديني ، الدورة االقتصادية، مضمون النشاط االقتصادي،النشاط االقتصادي : املشكلة االقتصادية ،األعوا -
 ،                                        اإلنتاج: مفهومه، عوامله، قياسه، تنسيق عوامله -
                                                                           ،                                                                                     الدخل الوطين، الناتج الوطين -
                                                                                                                  ،النقود واألسعار و النظام املصريف -
                   التجارة اخلارجية،                                                                                                             -
 ،التضخمو االختالالت االقتصادية: البطالة  -
 ،البنك العاملي، صندوق النقد الدويل، قتصادية الدولية : املنظمة العاملية للتجارة املنظمات اال -
 ،اخلدمات، الصناعة، االقتصاد اجلزائري : الفالحة -
وظيفة  ،فة اإلدارةوظي، وظيفة اإلنتاج، وظائف املؤسسة االقتصادية )الوظيفة التجارية، املؤسسة االقتصادية : مدخل عام -

 التمويل(
االتصال، ، الرقابة، لقيادةا، التنظيم، )التخطيط: الوظائف األساسية لعملية التسيري، بادئ األساسية للمنامجنت: تعريفامل -

 . (التقييس
 :و املالية العامة  القانون

 ،مبادئ القانون -
 التنظيم القضائي اجلزائري، -
 ،القانون املدين -
 ،القانون التجاري -
 ، واجلماعيةعالقات العمل الفردية  -
 ،املؤسسات العمومية -
 األموال العمومية والصفقات العامة. -
 تشريع الوظيفة العمومية، -
 مبادئ املالية العامة، -
 قواعد اعداد ميزانية الدولة، -
 خصائص قانون املالية. -
 
 :اهلندسة الكهرابئية *  
 وغايته االختبار مضمون 

  تقين. بتوثيق مرفقا شروط دفرت شكل على يقدم يلآ تقين نظام على يعتمد موضوع  يف االختبار يتمثل
    اهلندسة الكهرابئية.يف  معارفه استعمال و تنظيم على املرتشح كفاءة تقدير اىل االختبار يهدف

 :اآلتية املواضيع الكهرابئية اهلندسة اختبار يتضمن 
 اإللكرتونيك

 ،القوانني األساسية للدارات الكهرابئية اخلطية -
 ،الثنائيات -
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 ،املقحل أحادي الوصلةو املقحل ثنائي القطب  -
 ،التضخيم يف اإلشارات الضعيفة والرتددات املنخفضة  -
 ،مضخمات االستطاعة قسم "أ" وقسم "ب" ، دارلينقتون - 
 ،املضخمات العملية -
 ، NE555اإللكرتونيك النبضية ابملقاحل وابلدارة املندجمة  -
 التوتر(. تثبيتالتغذية ) -

 اإللكرتوتقين
 ،يف التيار املتناوب أحادي الطور وثالثي الطور الكهرابئيةالقوانني العامة للدارات  - 
 ،(املتفرعة ولدةامل ،التسلسلي احملركاملستمر ) التيار آالت - 
 ،الطور( املنوب ثالثياحملرك الالمتزامن ثالثي الطور،  ،احملوالت أحادية و ثالثية الطور)املتناوب  التيارآالت   -
 ،خطوة -خطوة  احملركات  -
 ثالثي األطوار، التقومي   -
 (.االستطاعة )املدرج، املموج، املطرب إلكرتونيك  -
 اآلليات  
 ،التوافقي املنطق  -
 ،، فك الرتميز وترقني املعلوماتاالسرتماز،الرتميز -
 (،  RC، املؤجالت على أساس: العدادت، ذات اخللية القالابت، العدادات ،السجالت):التعاقبية الدارات -
 ،(اخلوارزمية البيانية واحلرفية ،والتوقيف دليل دراسة أمناط التشغيل، الغرافسات)الزمنية لألنظمة اآللية الوصف أدوات -
 الكهرابئية واهلوائية، املعقبات -
 و املنفذات املتصدرة ودارات الرتابط، امللتقطات -
 دارات االستطاعة للمنفذات الكهرابئية واهلوائية. تصميم -
 
 :اهلندسة املدنية  *  

 وغايته اإلختبار مضمون
 .املطبقة امليكانيك و البناء جمايل على يشتمل موضوع  يف االختبار يتمثل

  معارفه يف اهلندسة املدنية. استعمال و تنظيم على املرتشح كفاءة تقدير اىل االختبار يهدف
 :اآلتية ملدنية املواضيعااختبار اهلندسة  يتضمن  

 البناء )اإلنشاء(
 عموميات حول اهلندسة املدنية،

 دراسة األرضي
 حدود آتربرق، ،املعادل الرملي ،التحليل احلبييب ميكانيك الرتبة: -
 مراقبة املنشآت. ،حساب املساحات ،التوقيع ،منحنيات التسوية ،قياس املسافات، الزوااي وفروق املناسيب الطبوغرافيا: -
 .تقييم أعمال التجريفات )حساب احلجوم واألسعار( ،عموميات حول التجريفات التجريفات: -

 املواد
 ،اخلرسانة و املالط و مكوانهتما -
 إجياد نسب مكوانت اخلرسانة. -
 

  املنشآت السفلية
 ،األساسات السطحية، نصف العميقة والعميقة -
 ،اإلستناد )جدران اإلستناد( -
 التطهري. -

 املنشآت العلوية
 األعمدة، الروافد، األرضيات، الغماء، السطوح، اجلدران، الفتحات و املدارج املستقيمة. -
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 الطرق
 ،التصنيف -
 ،املظاهر العرضية -
 ،املظاهر الطولية -
 ،املساقط األفقية -
 القارعات. -

 اجلسور
 ،مقاطع طولية و عرضية -
 مساقط أفقية. -

 مسبقة اإلجهاد.اخلرسانة 
 امليكانيك املطبقة

 علم السكون
 ،القوى و العزوم -
 ، مبدأ الفعل و رد الفعل -
 خمت. لف املساند. -

 اخلصائص اهلندسية للمقاطع
 ، مركز الثقل -
 ،العزم السكوين -
 عزم العطالة. -

 مقاومة املواد
 ،الفرضيات -
 ،خمتلف التحريضات -
 اإلجهادات. -

 التحريضات البسيطة
 ،الشد البسيط )التجربة و رسم املنحىن( -
 ،اإلنضغاط البسيط  -
 القص البسيط. -

 األنظمة املثلثية،
 االحنناء املستوي البسيط، 

 ) الشد و الضغط (.  BAELاخلرسانة املسلحة ابستعمال قواعد 
 
 :* اهلندسة امليكانيكية  

 وغايته اإلختبار مضمون
 يتعلق والثاين النظام داخل املنتج بتقدمي يتعلق االول جزئني، من متكون ملف على يشتمل موضوع  يف االختبار يتمثل

 .املطلوب ابلعمل
   يف اهلندسة امليكانيكية. معارفه استعمال و تنظيم على املرتشح كفاءة تقدير اىل االختبار يهدف

 :اآلتية اختبار اهلندسة امليكانيكية املواضيع يتضمن 
 دراسة اإلنشاء 

 الوظيفي)الوظيفة اإلمجالية(، التحليل  -
 ،(FAST) أدوات التحليل -
 الرسم التجميعي، -
 الرسم التعريفي، -
 األبعاد الوظيفية، -
 التوافقات،  -
 حالة السطوح، -
 دراسة الوصالت، -
 دراسة التوجيهات )الدورانية واالنتقالية(، -
 الرسومات التخطيطية، -
 نقل احلركة وحتويلها، -
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 التطبيقية:امليكانيك 
 علم السكون،  -
 علم احلركة و التحريك، -
 مقاومة املواد )املد ،االنضغاط، القص، االلتواء ،االحنناء(.    -
 

 دراسة التحضري
 دراسة تكنولوجية: 

 املواد املعدنية ) إعداد وتعيني(، -
 املواد البالستيكية. -
 تكنولوجية وسائل الصنع:  -
 تفريز وتثقيب (،ماكنات التصنيع ) خراطة،  -
 أدوات التصنيع، -
 أدوات املراقبة. -

 تكنولوجية طرق الصنع: 
 سري الصنع، -
 عقد املرحلة. -
 دراسة اآلليات: -
 املنطق التوفيقي، -
 املنطق التعاقيب. -
 
 :* هندسة الطرائق  

  وغايته اإلختبار مضمون
 .بعضها عن مستقلة متارين جمموعة  يف االختبار يتمثل

    يف هندسة الطرائق. معارفه استعمال و تنظيم على املرتشح كفاءة تقدير اىل االختبار يهدف
 :اآلتية املواضيع هندسة الطرائق اختبار يتضمن

 عموميات
 تعريف خمتلف وحدات الرتاكيز، -
 طرق التحليل احلجمي، -
 مبادئ عمليات الفصل. -

 الكيمياء العضوية
 الفحوم اهليدروجينية

 الفحوم اهليدروجينية اآلليفاتية، -
 الفحوم اهليدروجينية اآلروماتية، -
 املركبات العضوية املغنزيومية. -

 الوظائف األكسيجينية
 الكحوالت، -
 األلدهيدات و السيتوانت، -
 األمحاض الكربوكسيلية ومشتقاهتا. -

 األمينات،
 البوليمريات

 خواص البوليمريات، -
 تصنيف البوليمريات، -
 البلمرة. -

 الكيمياء احلركية
 خمتلف التعاريف،  -
 سرعة التفاعل، -
 قوانني سرعة التفاعل، -
 أتثري احلرارة على سرعة التفاعل. -

 الديناميكا احلرارية الكيميائية
 تعريف الديناميكا احلرارية،  -
 النظم يف الديناميكا احلرارية، -
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 املظهر الطاقوي للتفاعل الكيميائي، -
  األول للديناميكا احلرارية. املبدأ -
 

 :* إعالم آيل
 .بعضها عن مستقلة متارين جمموعة  يف االختبار يتمثل

    .اإلعالم اآليليف  معارفه استعمال و تنظيم على املرتشح كفاءة تقدير اىل االختبار يهدف
 :اآلتية املواضيع اإلعالم اآليل اختبار يتضمن

 أنواع البياانت واخلوارزميات
 البياانت هياكل

 ،تتابعةامل اهلياكل -
 ،اجملموعات -
 ،اهلياكل الشجرة -
 .الرسوم البيانية -

 اخلوارزميات
 ،خوارزميات البحث -
 ،خوارزميات الفرز -
 .بعض خوارزميات الرسوم البيانية -

 هندسة نظم املعلومات
 جرب بول و الدارات املنطقية،  -
 ،هندسة الكمبيوتر -
 ،هندسة املعاجل -
  .التشغيل ةنظمأ -

 أنظمة املعلومات 
 ،مقدمة يف نظم املعلومات -
 ،نظام معلومايتة دور ومكان -
 ساكن ، نظام معلومايت -
 نظام معلومايت ديناميكي، -
 .نظام معلومايت طرق حتليل وتصميم -

 حبوث العمليات
 ،الناحية النظرية للرسوم البيانية -
 ،مشاكل املسار يف الرسوم البيانية -
 ،الربجمة اخلطية وغري اخلطية -
 .الربجمة الديناميكية -

 قاعدة البياانت
 -عالقات -نظام إدارة قواعد البياانت   -

 الشبكات
 ،األساسية املفاهيم -
  ات،شبكالهندسة  -
 ، TCP / IPو OSI منوذج -
 .أمن الشبكة -

 هندسة الربجميات
 ،النظام دورة حياة -
 ،الربجميات دورة حياة -
 ،الربجميات مشاريع إدارة -
 .تنظيم فريق الربجمة أنواعخمتلف  -
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اختبار اللغة األجنبية )فرنسية( ابلنسبة للمدعوين للتدريس ابللغة العربية أو اللغة االمازيغية أو اختبار يف اللغة  .3
 العربية ابلنسبة للمدعوين للتدريس بلغة أجنبية:

 
 :)فرنسية(** اللغة االجنبية 

  :وغايته االختبار مضمون
 .الكتابية و اللغوية الكفاءة و النص بفهم املتعلقة املسائل يتناول نص دراسة يف االختبار يتمثل

 :اآلتية املواضيع الفرنسية اللغة اختبار يتضمن
 :إتقان اللغة 
 ،مورفولوجيا -
 ،قواعد -
 مفردات. -
 أشكال النصوص: 
 السردي،  -
 ،الوصفي -
 ،العرض/الشرح -
 احلجاجي.  -
 تقنيات التعبري:  
 التلخيص، -
 عرض حال مبوضوعية،  -
 عرض حال ابلنقد. -
 :اللغة العربية **

 .الكتابية و اللغوية الكفاءة و النص بفهم املتعلقة املسائل يتناول نص دراسة يف االختبار يتمثل
 .العربية اللغة  يف املرتشح حتكم درجة  فحص إىل االختبار يهدف
 :اآلتية املواضيع ةالعربي اللغة اختبار يتضمن

 :التحكم يف اللغة
 مورفولوجيا، -
 حنو اجلملة، -
 مفردات.  -

 أشكال النصوص:
 السردي،  -
 الوصفي، -
 العرض/الشرح، -
 العلمي، -
 احلجاجي .  -

 تقنيات التعبري:
 التلخيص، -
 التعبري، -

 املعارف الثقافية: 
 ثقافة و اتريخ و حضارة اجلزائر، -
 املطروحة على املدرسة احلديثة.التحدايت  -
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 :تكنولوجيا اإلعالم واالتصاليف . اختبار 4
 مضمون االختبار وغايته:

 يتمثل االختبار يف جمموعة أسئلة/متارين مستقلة عن بعضها.
 يهدف االختبار إىل تقدير معارف املرتشح يف ميدان تكنولوجيا االعالم واالتصال.

 يتضمن االختبار واحدا )أو أكثر( من املواضيع اآلتية: 
 مفاهيم أساسية

 ،الوسائل التعليمية -
 ،مفهوم تكنولوجيا االعالم واالتصال- 
 مفهوم تكنولوجيا االعالم واالتصال يف الرتبية و طرق توظيفها. -
 

 احلاسوب يف التعليم
 ،مربرات ادخال احلاسوب للتعليم -
 ،احلاسوب يف التعليممزااي استخدام  -
 ،ناحلاسوب و ملحقاته، الربجميات، تنظيم املعلومات يف احلاسوب، وسائط التخزي -
 ،، الربامج التطبيقيةWindowsنظام التشغيل  -
 محاية احلاسوب من الفريوسات. -

 Wordمعاجل النصوص 
 ، الطباعة.Wordعمليات على الوثيقة، التنسيق، اجلداول، الرسم على  -

 Excelاجملدول 
 مفهوم املصنف والعمليات عليه، الكتابة على ورقة العمل، الصيغ والدوال، التخطيطات.  -

 Power Pointالعروض التقدميية 
 ،مفهوم الشرحية، العمليات عليها، االنتقال بني الشرائح -
 ،إدراج: نص، صورة، صوت، فيديو -
 استخدام احلركة، االرتباطات التشعبية.   -

 شبكة اإلنرتنت 
 ،التصفح يف االنرتنت، البحث يف الشبكة -
 .التواصل عرب الشبكة، الربيد االلكرتوين، التعلم عرب الشبكة -

 

   :الشفهي للقبول النهائي االختبار .ب

 .انطالقا من موضوع او نص ذي عالقة ابختصاص املرتشححمادثة مع أعضاء اللجنة  -
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