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 الجمهوريــــــة الجزائريــــــة الديمقراطيـــــة الشعبيـــــة 
 وزارة التربيــــــة الوطنيــــة 

 
   التربية ي المعهد الوطني لتكوين مستخدم

 ين مستواهمسحو ت            
 الحراش-شارع أوالد سيدي الشيخ.04
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  :التشريع املدرسي -1                   
 :األهداف -1

 : املتربص ما يلي بإكسابتسمح هذه الوحدة 
 .القدرة على معرفة النصوص التشريعية  
 القدرة على حتليلها 
 . القدرة على توظيفها خدمة للفعل التربوي 
 .القدرة على التفكري و التعامل السليم مع النصوص 
 .لنقائص و الفجوات إن وجدتالقدرة على إكتشاف التناقضات و ا 

  الوحدة                         املواضيع املقررة يف-2

 العناصـــــر األساسيــــــة املوضــــــــــــــوع الرقم

  بتنظيم احلياة املدرسيةجمموعة النصوص اخلاصة 01

 األحكام التطبيقية  -1
  األحكام اخلاصة باالس  -2
  األحكام اخلاصة باملوظفني -3
 األحكام اخلاصة بالتالميذ  -4

 نظام اجلماعة التربوية  02

 تعريفه -1
  األحكام العامة -2
  األحكام اخلاصة بسري املؤسسة -3
  األحكام اخلاصة بالتالميذ -4
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  األحكام اخلاصة باملوظفني -5
  العالقات بني األولياء و املؤسسة -6

 اهليكلة التنظيمية لوزارة التربية الوطنية 03
 تعريفها -1
  تنظيمها -2
 تها أمهي -3

  مهام وزارة التربية الوطنية  04

  تنظيم مصاحل مديرية التربية 05

  محاية مؤسسات التربية و التكوين 06

  النصوص املنظمة لالمتحانات و املسابقات  07

 النصوص اخلاصة باجلمعية الثقافية و الرياضية 08
  تعريفها    -1
  قانوا األساسي-2
  املدرسية أمهيتها يف تنشيط احلياة-3

 التعاضدية املدرسية للتأمني على حوادث التالميذ 09
 تعريفها -1
  قانوا األساسي -2
  مهامها -3

 جملس الصحة-3    دور الصحة يف الوسط التربوي-2      الوقايةأمهية  -1 الصحة املدرسية و الوقاية  10

  جمةدتنظيم و تسيري املدرسة األساسية املن 11
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 :التسيري البيداغوجي  -2                    
 :األهداف  -1

 .تنمية املعارف النظرية 
 . تقنيات التسيري البيداغوجي املتكون سابإك 
 .القدرة على حل املشاكل املعترضة 
 . اإلملام بالعمليات البيداغوجية اليت تسمح له بتكوين نظرة عميقة لعملية التسيري 
 . على القيادة والتسيري احملكم لضمان املردود التربوي اجليداكتساب القدرة 

  املواضيع املقررة يف الوحدة     -2

 العناصــــــــــر األساسيــــــــــــة املوضــــــــــــــــــوعالرقـم

 مفهوم التسيري البيداغوجي 01
 مفهوم التسيري البيداغوجي -
  أمهيته- عناصره   -  

02 

 
 تربوية اخلريطة ال

 

  التعريف   -1
 اإلعداد   -2
  اإلستغالل-3  

03 
 

 التنظيم التربوي
  خصوصياته بالنسبة  للتعليم التقين -3 أمهيته  -2   عريف الت

  إجناز القوائم-2طرق اإلعداد   -1  تشكيل األفواج التربوية  04
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 التوقيت األسبوعي 05
  لألستاذ و األقسام  -1
 عاا املقاييس و املعايري الواجب مرا -2

 االس  06

 جمالس التعليم  -1
 جمالس األقسام -2
 مهيتها يف التسيريأ -3
 كيفية استغالهلا  -4

 التقرير العام لتسيري املؤسسة   07

 تعريف ال -1
 اإلجناز -2
 املراقبة   -3
  أمهيته يف ضبط سري املؤسسة -4  

 املراقبة و املتابعة   08

  زيارة األقسام-: مراقبة األساتذة  -1
  املتابعة اليومية –ص مراقبة دفتر النصو -
 مراقبة أعمال التالميذ -2
   طرق التقومي املتبعة-   

 حتليل النتائج     -3   اإلجراء-2  اإلعداد و التنظيم  الفروض و اإلختبارات  09

 الندوات التربوية 10
 التنظيم و التنسيق -1

 التحليل و املناقشة-3  اإلستثمار -2
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 ريالتسيري اإلدا -3                 
 
 

 :األهداف -1
 اإلدارة يف خدمة التربية و ليست غاية يف حد ذاا 
 : إنطالقا من هذا املبدأ البارز يف جمال التسيري اإلداري دف إىل حتقيق مايلي     
 .إكتساب القدرة على التسيري و ممارسة املسؤولية  
 معرفة قراءة الوثائق اإلدارية و فهمها و استغالهلا إستغالال سليما 
 .قدرة على تفسري التوجيهات ال 
 معرفة مالحظة الظواهر اإلدارية اليت تقع باملؤسسة و حصرها 
 معرفة استعمال املالحظة ذات الطابع الرمسي و التشريعي  
 .القدرة على حترير خمتلف التقارير اليت تسمح بتحديد املسؤوليات  
 القدرة على حسن التنظيم  
  تطوير النشاطات القدرة على تسيري املوارد البشرية و 
 التحكم يف مسك و ضبط امللفات و السجالت املختلفة  
 القدرة على التوقعات و اختاذ اإلجراءات املالئمة  
 القدرة على القيادة اجلماعية  
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  املواضيع املقررة يف الوحدة -2

 العناصــــــــــر األساسيــــــــــــة املوضــــــــــــــــــوعالرقـم

  رة يف خدمة التربية اإلدا 01

  الدور اإلداري لرئيس املؤسسة  02

 تنظيم املصاحل اإلدارية و توزيع املهام  03
 أمهية التنظيم        -1
  التنسيق بني املصاحل  -2
 توزيع املهام -3

 السجالت و الدفاتر و الكشوف و الوثائق اإلدارية املختلفة  04
 مسكها               -1
 ضبطها  -2

 دارية االس اإل 05
  تعريفها-  1
 نوعها   -  2
 تسيريها  -  3

 الرزنامة اإلدارية  06
 تعريفها  -1
 أمهيتها يف التسيري اإلداري   -2

 التقارير و املراسالت اإلدارية  07
 أنوعها   -1
 استخدامها و استغالهلا  -2
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 تنظيمها  -3

 الربيد 08

 انواعه     -1
 توزيعه  -2
 اإلستقبال    -3
 املعاجلة    -4
  املتابعة -5

 األرشيف  09

 عريف الت -1
 الصيانة  -2
 التصنيف  -3
 التسيري -4

 املوظفون  10
 تسيري امللفات  -1
 التقييم -2

  تسيريها-1 املنح 11

 النظام الداخلي و نصف الداخلي  12
 التنظيم    -1
 التسيري -2

 املواجهة -2الوقاية   -1 الرتاعات املهنية  13

 تها أمهي -3) سلمية – مهنية - إنسانية (: أنواعها  -2تعريفها  -1 العالقات  14
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 التالميذ  15
  و التحويل االنتقال -1
 التسجيل  -2
  الشطب -3

 اإلستقباالت  16
 تنظيمها    -1
  أخالقياا  -2

 محاية املؤسسة  17
 املسؤولية اإلدارية لرئيس املؤسسة  -1
  املسؤولية املعنوية لرئيس املؤسسة-2  

 اإلمتحانات  18
 تنظيم مركز اإلمتحان  -1
 أمانة اإلمتحان  -2
 إجراء اإلمتحان  -3

  التسيري-1 إجناز ورشات التعليم التقين 19

  أمهيته يف تسيري احلياة املدرسية -1 القانون الداخلي  20

 مجعية أولياء التالميذ  21
 تأسيسها -1
 دورها  -2

  تقرير اخلروج -3املداومة اإلدارية  -2 حماضر اخلروج  -1 أعمال اية السنة  22

 الدخول املدرسي 23
 إعداد الوثائق  -1
 امة عمليات خمتلف األنشطة وضع رزن -2
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 التسيري املايل-  4                       
 
 األهداف   -1

 القدرة على توظيف الوسائل خلدمة الفعل التربوي  
 .القدرة على التحكم يف تقنيات التسيري املايل و املادي  
 .القدرة على التحكم و حسن إستغالل اإلمكانيات املالية و املادية  
 اخلاصة بالتسيري املايلمعرفة النصوص  
 معرفة طرق و إجراءات إعداد امليزانية و تنفيذها  
 معرفة إجراءات التسيري املادي  
 .مر بالصرف واملراقبة املالية آلالتمكن من ممارسة مسؤولية ا 

  املواضيع املقررة يف الوحدة     -2

 ـــــــةالعناصــــــــــر األساسيـــــ املوضــــــــــــــــــوعالرقـم

 التسيري املايل و املادي  01
 التعريف    -1
  اهلدف -2

 احملاسبة العمومية  02
 التعريف      -1
  جانبها املتعلق بقطاع التربية -2

  املسؤولية- اإليرادات و النفقات -: دوره يف جمال  -1 األمر بالصرف  03
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  املايل سريامل 04
 مهمته    -1
 صالحيته -2

 امليزانية  05
 التعريف -1
 و التقديراإلعداد  -2
 التنفيذ  -3

 احلساب املايل  06
 التعريف -1
  طرق التسيري -2

 املرتبات و املنح و العالوات و املخلفات 07
 طرق اإلعداد  -1
 طرق التسيري  -2

 الصندوق  08
 احلساب  -1
 املراقبة -2

 السجالت و الدفاتر و الكشوف املالية  09
 مسكها  -1
  مراقبتها -2

 تسيري أمالك املؤسسة  10
 ثابتة   -1
 منقولة  -2

 اجلرد  11
 أنواعه -1
 عام.  دائم -2



 12

 املخزن  12
 تنظيمه -1
  تسيريه -2
 مراقبته -3

 ورشات التعليم التقين 13
 متوينها  -1
 صيانتها -2

  معرفة اإلجراءات-1 الصفقات و العقود و التموين  14

 اإلصالحات و الترميمات  15
 الكيفية و املهام  -1
 التنفيذ -2

 مهام اخلدمة الداخلية  16
 تعريفها  -1
 سيريها ت -2

 محاية و أمن املؤسسة  17
 الطريقة  -1
  اإلجراءات  -2

  األمهية و اإلجراءات -1 النظافة و الصحة املدرسية  18

  صندوق التقاعد-3  الضمان اإلجتماعي -2 الضرائب-1  عالقات املؤسسة  19

  اإلجناز -3 اإلعداد  -2التحضري  -1 الدخول املدرسي 20
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 :النظام التربوي -5                       
 
  :األهداف -1

 .معرفة النظام التربوي و حميطه و مرجعيته كنظام فرعي من النظام العام للدولة  
 .معرفة السياسة الوطنية للتنمية و التمكن من النظرة الشاملة للتربية  
 إدراك مكانة املسؤول يف هياكل النظام التربوي 
 . تيجيات التعليم و التعلم و ترابط وظائف النظام التربوي يف التخطيط و التوجيه و املراقبة و التقييم القدرة على إسترا 
 .القدرة على التصور و تسيري و تقييم مشروع املؤسسة 
 .العمل اجلماعي و التوجيه يف  و املشاركة االتصالالقدرة على التحليل و التقييم و اإلعالم و  
 .ستقبل املؤسسة و القيام بالتحليل النظامي من أجل تطوير العمل و اختاذ القرارات القدرة على التخطيط مل 
 املواضيع املقررة يف الوحدة  -2

 

 العناصــــــــــر األساسيــــــــــــة املوضــــــــــــــــــوعالرقـم

 النظام التربوي يف اجلزائر  01
 تعريفه  -1
  غاياته  -2
 مرجعيته -3

 تعريفه -1 التحليل النظامي 02
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 أسسه  -2
 استعماالته -3

 النظام التربوي يف اجلزائر  03
 تطوره  -1
 أهدافه     -2
 هيكلته -3

 الربامج التعليمية  04
 إعدادها   -1
 مفهومها  -2
 مراميها يف خمتلف مراحل التعليم -3

 التخطيط التربوي  05
 أمهيته   -1
 جماالته  -2

  الطرق ، ااالت-: األنواع -1 أساليب التقومي و جماالته  06

 مشروع املؤسسة  07

 مفهومه  -1
 تصوره -2
 منهجيته  -3
 أهدافه -4

  و اإلعالم االتصالتقنيات  08
 تعريفها  -1
 توظيفها -2
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 املنامجانت  09

 تعريفه  -1
 أدواره -2
 صفاته -3
 )قائد( املدير كمناجري  -4

 املريب  10
 )حسية ،إنسانية ،مهنية ، ثقافية صحية ( صفاته  -1
 مكانته  -2

 التوجيه املدرسي 11
 تعريفه -1
 أمهيته  -2
 لس القبول و التوجيهجما -3
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  :القانون اإلداري -6                       
 
  :األهداف -1

 معرفة القانون العام و اخلاص و الفرق بينهما 
 املعرفة الوظيفية للقانون اإلداري يف احلقل التربوي 
 مهارات يف جمال القانون اإلداري املتكون ساب  اك 
 ثقافة تشريعية  املتكون ساب  اك 
  التحكم يف التسيري  

  املواضيع املقررة يف الوحدة    -2
 

 العناصــــــــــر األساسيــــــــــــة املوضــــــــــــــــــوعالرقـم

 مصادر  التشريع  01
 تعريف املصدر التشريعي  -1
 أنواع املصادر -2

 املصطلحات القانونية  02
 تعريفها             -1
  مستوياا   -2

  البلدية –الوالية  –الدولة  03
 عناصرها      -1
 وظائفها  -2
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 املؤسسات العمومية و اإلدارية  04
 تعريفها  -1
 طبيعتها القانونية -2
 الشخصية املعنوية  -3

  القانون العام للعامل  05

 القانون األساسي النموذجي لعمال املؤسسات و اإلدارات العمومية  06

  ة القانون األساسي اخلاص بقطاع عمال التربي 07

  التسيري اإلداري و املهين للموظفني 08

  عالقات العمل الفردية و اجلماعية و الرتاعات املهنية  09

 السلطة املركزية  10
 التشريعية -1
 التنفيذية  -2
 القضائية  -3

 حوادث العمل  11
 أنواعها -1
  إجراءاا -2
 األمهية و حتديد املسؤولية  -3

 روط و الكيفيات الش-2 املرسوم املتعلق بالتقاعد -1 التقاعد 12

  اإلجراءات املتعلقة بالوفاة-1 رأس مال الوفاة 13

 األهداف-2 اإلجراءات  -1 املمارسة النقابية  14
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 منهجية البحث -7                      
 

  :األهداف -1
 املتربص تقنيات و فنيات البحث التربوي إكساب  
  القدرة على التوثيق و استخدام املصادر و املراجع  
 درة على املعاجلة العلمية للقضايا اليت حتتاج اىل الدراسة و البحث الق 
  متكني املتربص من إثارة احلرية التربوية لديه و مواجهة املشاكل بأساليب علمية  

 املواضيع املقررة يف الوحدة  -2

 العناصــــــــــر األساسيــــــــــــة املوضــــــــــــــــــوعالرقـم

  رسالة كيفية إعداد 01
 الكيفي: تعريف الرسالة  -1
 الطرق -2

 نواع املناهجأ -   مناهج البحث 02

  حتديد إشكالية البحث 03

  طرق حل اإلشكالية 04

  كيفية استخدام املراجع 05

  )املقابالت ( االستبيانات 06

  كيفية تقدمي رسالة  07
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 :  مبادئ يف املعلوماتية                    
 
 :اهلدف  -1

 كني املتربصني من االستعماالت العادية للمعلوماتية  مت 
  تزويد املتربصني باألسس الضرورية لتشغيل واستثمار وسيلة املعلوماتية  

 العناصــــــــــر األساسيــــــــــــةــــوعاملوضــــــ الرقـم

  جهاز املعلوماتية الفردي 01
 استعماله   -1
 حفظه  -2
 تركيبه  -3

 UNTES تشغيل الوحدات  -PC   2غيل اجلهاز تش -1 تشغيل اجلهاز  02

 براجمها -FONCTION  3وظائفها األساسية  -1   مبادئ يف لغة املعلوماتية -1 لغة املعلوماتية  03

 MS DOS. نظام التشغيل -1 نظام التشغيل 04

 فة بالتدرج مرورا باملراحل املختلاالستعمال التدريب على  -2   أحد الربامجاختيار -1 معاجلة النصوص  05

 برنامج جمدول 06
 اختيار أحد الربامج -1
التدريب على استعماله بالتدرج إىل غاية الوصول إىل استيعاب توظيفه يف عملية ميدانية مثل وضع  -2

 نتائج أخر السنة 

   اختيار أحد الربامج و التدريب على استعماهلا بأحد أمثلة من ميدان تسيري التربية -2 تعريف -1 قاعدة معطيات  07
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برنامج التجمعات التطبيقية للتكوين التناويب ملديري مؤسسات 
 :التعليم الثانوي و اإلكمايل 

 

 : التجمع التطبيقي األول -   أ
  الوثائق و السجالت املختلفة  
  مسك امللفات اإلدارية و املالية و ضبطها  
 )الطرق و الكيفيات (  إجراء التسجيل  
  مالعألاط  التنسيق اإلداري و التربوي و تنشي 
  تنظيم مهام مساعدي التربية و عمال اخلدمات  
 )و مراقبته  هالتدريب على إجناز(  التقرير العام لتسيري املؤسسة  
  الصندوق و مراقبته  
  التدريب على تنشيط االس املختلفة  

 :  التجمع التطبيقي الثاين -ب
  الصيانة و اإلصالحات الكربى 
 )ات املتعلقة باإلعداد و اإلجناز العملي(  التنظيم التربوي  
 )تدريب(  املراسالت اإلدارية و أنواع التقارير  
 )تدريب(  إعداد و تنفيذ امليزانية  
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  إعداد احلساب املايل 
  توظيف الوثائق و السجالت و الدفاتر املالية يف املراقبة الدورية  

 : التجمع التطبيقي الثالث -ج
  الرواتب و األجور  
 قات إبرام الصف 
  العالقة مع خزينة الوالية و الضرائب و الضمان االجتماعي  
  أعمال تطبيقية على اجلرد 
  أعمال تطبيقية على تسيري املكتبة  
  أعمال تطبيقية على املطعم و املخزن و الداخلية  
 )قاعة التمريض(  أعمال تطبيقية على النادي و الورشات و العيادة  

 
 :  مالحظة 

 هذه التجمعات على اجلانب التطبيقي فقط مع العلم ينبغي التركيز يف
 .أن اجلانب النظري يقدم يف التربصات املغلقة باملراكز التكوينية 

 
 

 


