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 بسم هللا الرحمان الرحيم

خفى على يالصالة والسالم على رسول هللا اما بعد اخواني اخواتي ال والحمد هلل وبسم هللا 

الك لذان بعد النجاح في الكتابي الممتحن مطالب باجتياز االمتحان الشفوي  شريف علمكم

د اقدم لكم عمل متواضع ونسال هللا ان يكون صدقة جارية ساضع بين ايديكم دليل ومرش

يك لكل من رسب نقول له نحن نحي ان اقدم كلماتواري  نجاحكم ان شاء هللا في الشفوي 

ر من ت نهاية العالم برسوبك في الكتابي فهناك الكثيعلى صبرك وقوتك وهذه النتيجة ليس

ألف مبروك  واجمل ولمن نجح الفرص وال ندري حكمته تعالى ربما ما هو أتي افضل لنا

تم تستحقون النجاح أيها االبطال الرائعون لطالما كان حلمكم النجاح فقط تعبتم وحضر

 الجيد الذي كان معكم فيوسهرتم اليوم سأقدم لكم عمل اخر على غرار كتاب التحضير 

 كون دليلاالختبار الكتابي عملي المتواضع لليوم هو كتاب المميز في الشفوي اعددته لكم لي

 نجاحكم في االمتحان الشفوي ان شاء هللا

  لمحة عن كتاب المميز في الشفوي

كتاب تم جمعه من طرف االستاذ حسام من اجل التحضير الجيد لالمتحان الشفوي يحتوي 

الكتاب على كم هائل من المعلومات والنصائج والتوجيهات والتي تجعل منك معلم ناجح 

 بحول هللا 

نصائج وتوجيهات للمتحن يوم االمتحان وكذالك التحضير النفسي عند الدخول للجنة  _  

 الوثائق التي تكون مرافقة للممتحن وايضا كيفية التعامل مع اللجنة االمتحان وأهم 

معلومات حول أهم المعايير والمؤشرات التي تكون مهمة في التنقيط والمالحظة من  _ 

 طرف اللجنة 

ت المواد وكيفية احتساب المعدل النهائي للمسابقة بعد اجتياز معلومات حول معامال _ 

 الشفوي 

سؤال  40وواردة جدا في االمتحان الشفوي واالجابة عنها أكثر من أسئلة مقترحة  _ 

 وجواب باجابات مبسطة 

محتوى ضخم من األسئلة التي تم طرحها من قبل على الممتحنين جمعتها لكم من اجل  _ 

 التحضير الجيد 

 30مجموعة من الدروس الواردة جدا في الشفوي واالجابة الخاصة بكل سؤال تحمل  _ 

 ون دليلك نحو النجاح والحصول على معدل أكبر في الشفوي صفحة لتك

أسئلة خاصة بالمتتحنين في مادة الفرنسية وكذالك قصاصات ورقية تحمل اسئلة بالعربية  _ 
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 والفرنسية 

 أسئلة واجوبة خاصة بالرتب واألسالك االدارية  _ 

نا عبر قناة الحسام ولمن فاتته الدروس واالسئلة واالجوبة الخاصة بالشفوي يمكنك متابعت

 واالشتراك فيها لتستفيد من المعلومات والنصائح التي وضعناها لكم في القناة 

 رابط القناة

-https://www.youtube.com/channel/UCYtR9wKKQ:  

V841JVTckiuog 

 www.facebook.com/Houssamo.radji : ابي الشخصيرابط حس

 : رابط  صفحة مدونة الحسام للتربية والتعليم في الجزائر

www.facebook.com/Houssam.Dz28 

 التحضير والنجاح : الفيسبوكمجموعتنا على 

www.facebook.com/groups/1256030917839416/ 

 وصايا نبوية للنجاح:   

مفاتيح النجاح في قوله )صل هللا عليه وسلم(: )احرص على ما ينفعك، واستعن باهلل، وال 

تعجز(، أي خذ باألسباب كافة، اإليمانية والمادية، فإن الفالح معقود بقوة اإليمان وصدق 
اإلرادة وعلو الهمة، ولذلك قال في أول الحديث: )المؤمن القوي خير وأحب إلى هللا من 

 المؤمن الضعيف(. رواه مسلم

حسام راجي  األستاذ أخوكم أنا مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق . 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCYtR9wKKQ-V841JVTckiuog
https://www.youtube.com/channel/UCYtR9wKKQ-V841JVTckiuog
http://www.facebook.com/Houssamo.radji
http://www.facebook.com/Houssam.Dz28
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 نصائح وتوجيهات   

 فيما يلي سنذكر بعض النصائح التي أرجو االلتزام بها وهي:

ـ حاول قدر المستطاع أن تحضر خالل اليوم األول أو الثاني من االمتحان ألن 

 حظوظك في القبول تكون أكبر منها في األيام األخيرة ٠

 ـ راقب جيدا مظهرك الخارجي فهو أحد معايير التقييم ٠

 ـ ال تخفض رأسك أثناء الحديث مع اللجنة ، وال تسكت مهما كان ٠

 ـ إذا تعرضت لسؤال يبدو لك صعبا أو محرجا فقابل ذلك بابتسامة خفيفة ال أكثر٠

ـ ال تنسى أن تحضر جميع الوثائق المطلوبة حتى ال تقع في ارتباك قد يؤدي إلى 
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 اقصائك٠

 ـ ال تكن مثاليا جدا في اإلجابة ، حاول أن تجيب بصراحة ولكن بأسلوب جيد ٠

ـ قد تطرح عليك أسئلة في تخصصك وهي من برنامج البكالوريا ، وعموما ال تخف 

وال داعي للمراجعة فهي أسئلة تجيب عنها شفويا فقط .وال تنزعج إن أخطأت فيها 

 وعموما التراعى كثيرا في التقييم ٠

 وعليك التقيد و التزام بامور ضرورية الن تحصل على اعلى نقطة تكون داعمة لنجاحك

ضرورية جداً و مهمة طريقة تصرفك و مظهرك، فلن تحصل على فرصة ثانية لتعطي بها 

إنطباعاً أوالً لذا فمن الضروري جداً أن تكون الطريقة التي تظهر عليها و تتصرف وفقها 

 .أثناء المقابلة ضمن السياق االختباري المهني و ليس عكس ذلك

ـ حاول أن تعطي نفسك الوقت الكافي الذي في النهاية سيصب في صالحك؛ فهذه الدقائق 

  الثمينة التي ستقضيها بإنتظار

دورك في اجتياز االختبار و الذي ستجده امامك يطرح عليك االسئلة يمكن لك إستثمارها 

في في تقييم الوضع في محيطك الذي انت متواجد فيه ، و أنت في اإلنتظار حاول قراءة 

 .المحيط لتضع نفسك في األجواء المناسبة إستعداداً للمقابلة

ـ عليك الحظور بالمظهر الالئق، و الهندام المناسب مع إبتسامة مهنية مع مصافحة بيٍد 

 مشدودة تعطي إنطباعاً عن ساعدتك لكونك في هذا المكان و تتم مقابلتك

ـ كن مهذباً و إستمع لما يقوله الشخص الذي يدير المقابلة إبتسم بأدب و ال تقاطع، و قم 

بالتأني في اإلجابة على األسئلة حتى يتسنى لك الوقت لصياغتها بدقة لتظهر إنك تصغي 

 .فعالً و تستوعب كل ما قيل

ـ إ نتبه الى لغة الجسد الصادرة منك، إجلس بإستقامة على الكرسي و حافظ على إتصال 

بصري طبيعي بينك و بين من يدير المقابلة و إبتسم و هز رأسك بلطف و ال تحدق النظر، 

أو تستخدم لغة جسد عدائية خشنة و سلبية أو مملة أو معتدة متعالية. إن صوتك و حركات 

يديك و اإلتصال البصري ترسل إشارات للشخص الذي يجري معك المقابلة؛ لذا عليك 

اإلنتباه الى التعابير التي تظهرها على وجهك فعليها أن تكون مهنية و بالمستوى المناسب؛ 

فيجب أن توحي تلك التعابير و العالمات بأنك حيوي و مهتم بالوظيفة و إنك ملئ بالثقة 

  بالنفس و مهذب و سعيد لوجودك مع الشخص الذي يختبرك

ـ لو كنت مستعداً بصورة مناسبة، فيجب أن تكون قد تدربت جيداً على إجاباتك و طريقتك 

 .في قولها بحيث ال يرد عليك سؤال يفاجئك

ـ يجب عليك أن تملك إطالعاً على آخر متغيرات التربية و التعليم من حيث توجهاتها و 

 .أخبارها في حال سئلت عنها

ـ تجنب األجوبة الطويلة التي ال تخدم غرضك في تقديم مهاراتك و مؤهالتك، كن مختصراً 

 و دقيقاً في كل ما تعرضه من إجابات
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 ـ عدم اإلهتمام

يمكن لتصرفاتك أن تنجح أو تفشل نتيجة المقابلة يجب ان تكةن حماسي و ايجابي فلو بدا 

عليك التعب أو أصابك الملل أو بدت عليك عالمات عدم اإلهتمام أثناء المقابلة فسيعمل كل 

ذلك ضدك في المقابلة الثقة المبالغة و السمو و التبجح و اإلكثار من الـ)أنا( لن تأتي إيجابياً 

بالشئ الكثير أيضاً، قم باإلجابة على األسئلة بعناية و إحترام تجذب إنتباه المحاور و تظهر 

 إهتمامك و الوظيفة

 عدم الصدق

المبالغة و الكذب في مرحلة المقابلة أن تكون إجاباتك مختصرة و ضمن الموضوع و على 

 .أن تظهر فيها نقاط قوتك دون اللجوء الى الكذب

 عدم المتابعة

عليك أن تظهر و تؤكد إهتمامك بعد المقابلة و تذكر إن تستخدم كلمات الشكر هذه 

 لتستعرض قدراتك و بدائلك فيما يخص الوظيفة التي انت مقدم عليها و شكر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المميز في الشفوي األستاذ حسام راجي

 

 7 األستاذ حسام راجي : جمع وإعداد المميز في الشفوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معلومات مهمة للمترشحين 

لمنصب استاذ مدرسة 

 ابتدائية
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 والتعامل مع اللجنة اإلجابةكيفية 

ابية بعدما وضعت لكم موضوعا كامال شرحت فيه مختلف اإلشكاليات الخاصة بالمسابقة الكت

وي ارتأيت أن أضع بين أيديكم موضوعي هذا التساؤالت عن االمتحان الشفوبعد عديد 

 .الخاص باالمتحان الشفوي وما يتعلق به حتى ال يبقى هناك أي غموض يشوب األمر

 المعنيون بالشفوي: كل من تحصل على معدل يساوي أو يفوق العشرة من عشرين- 

 .يتم استدعاء المعنيين باألمر إلى مراكز مخصصة- 

 تتشكل لجان الشفوي من مفتشين اثنين للبيداغوجيا او أساتذة مكونين- 

لمناصب االمتحان الشفوي هو امتحانن مكمل للكتابي يتم بعده ترتيب الناجحين في حدود ا- 

 المتاحة

 أسئلة الشفهي تأتي في شكل قصاصات مطوية معدة من طرف مفتشين تأتي من الوزارة- 

ية في المجال التربوي والبيداغوجي وما يتعلق بمهنة األسئلة تستهدف موضيع نظر- 

 يسرالتد

ير يسحب المترشح ورقة من بين األوراق العديدة، يقرأ السؤال ثم يختلي بنفسه لتحض- 

 .إجابته وحبذا لو تكون إجابته باللغة العربية الفصحى أو الفرنسية حسب االختصاص

 1معامل الشفهي هو - 

  لموادمعامل اأوال :

  3معامل اللغة_العربية

   3معامل المواد العلمية

   1 معامل اللغة الفرنسية

          1 معامل اإلعالم اآللي
 

  طريقة حساب المعدل النهائي لمسابقة التعليم االبتدائي ثانيا :

 ضرب نقاط المواد المجتازة في معامالتها _

 20الشفهي على  1عالمة الشفهي في معامل ضرب  _

نجمع نتيجة االمتحان الكتابي ) بعد الضرب في معامل كل مادة ( مع نتيجة االمتحان  _

 الشفهي

  نقسم المجموع النهائي على مجموع المعامالت لنتحصل على المعدل العام _

 

 

https://web.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9?source=feed_text
https://web.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9?source=feed_text
https://web.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9?source=feed_text
https://web.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%8A?source=feed_text
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األسئلة المقترحة في 

   االمتحان الشفهي

 واإلجابة النموذجية
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بعد أن اجتياز المترشحون االمتحان الكتابي لمسابقة االساتذة، ستبقى مرحلة واحدة و أخيرة 

في هاته المسابقة أال وهي االمتحان الشفوي أو المقابلة الشفوية حيث يتعين على المترشحين 

اللجنة لتطرحح عليه أسئلة في مدة تصل الى الناجحين في االمتحان الكتابي الوقوف امام 

بحيث تطرح عليه أسئلة متعلقة عموما  -حسبما أعلنته وزارة التربية  -دقيقة  20

 . باختصاصه

أما عن األسئلة التي تطرح في المقابالت الشفوية أو االمتحان الشفوي فتتعلق باختصاص 

تشرع اللجنة في طرح األسئلة و  المترشح عادة . حيث و عندما يجلس المترشح أمام اللجنة

  في أغلب األحيان تبدأ هكذا

 لماذا اخترت مهنة التعليم ؟

 لماذا اخترت الطور االبتدائي أو المتوسط أو الثانوي ؟

 ما رأيك في التعليم بالجزائر ... الخ من األسئلة البسيطة

قيدا و قد تتوقف ثم يتم االنتقال الى مجموعة أخرى من األسئلة تكون في الغالب أكثر تع

  األسئلة في المجموعة األولى ..ذلك يتوقف على رأي اللجنة

 واليكم نماذج نماذج من أسئلة المقابالت الشفوية لمسابقات التربية الوطنية

 اسئلة و اجوبة االمتحان الشفوي لمسابقة االساتذة

عرف بنفسك؟-1س   

. اسكن في .........متحصل)ة(على انا السيد)ة(................من مواليد../../..ب...-1ج

 ........... شهادة

ماهي مراحل الدرس؟وماهي اهم مرحلة؟-2س   

المرحلة االولى وضعية االنطالق)المرحلة التمهيدية( المرحلة الثانية مرحلة البناء -2ج

  (االساسية)اهم مرحلة( المرحلة الثالثة المرحلة الختامية )التقويم

العنيد والمشاغب؟ وماهي العقوبات بالترتيب؟ كيف تتعامل مع التلميذ-3س   
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تحميله المسؤولية كرئاسة القسم مثال يكون قريبا من المعلم في االماكن االساسية تكليفه -3ج

بانجاز التمارينعلى السبورة من حين ألخر تشجيعه باستمرار كلما قام بعمل مستحسن اما 

ة او االنذار او التوبيخ الحرمان من فترة بالنسبة للعقوبات المسموح بها هي العالمات السيئ

  (الراحة)تحت المراقبة

كيف تقسم السبورة؟-4س   

(اجزاء وتكون الكتابة من اليمين الى اليسار بالترتيب4تقسم السبورة الى اربعة)-4ج   

لماذا اخترت مهنة التعليم في الطور االبتدائي؟-5س   

ر ابرياء يسهل صقل مواهبهم وتنميتها في هذا الطور اجد نفسي اتعامل مع اطفال صغا-5ج

  كذلك حبي لالطفال واحساسي بالرغبة الشديدة في ان احيا معهم

كيف ترين العالقة بين االستاذ والتلميذ في وقتنا الحالي؟-6س   

انكسر الحاجز الذي كان يحد بين االستاذ والتلميذ تزامنا مع طرق التدريس -6ج

اصبح التلميذ هو محور العملية التعليمية التعلمية واالستاذ الحديثة)المقاربة بالكفاءات( حيث 

  موجها ومرشدا ومقوما

ماهي النشاطات الثقافية في المدرسة ؟-7س   

مسرحيات( اقامة معارض -احياء المناسبات واالعياد الوطنية والدينية )اناشيد-7ج

ارسلروسومات االطفال البستنة المشاركة في المناظرات الثقافية بين المد   

ماهو رايك في التعليم واالصالحات التي دخلت عليه؟-8س   

انظمة التعليم التي دخلت باجابياتها وسلبياتها تمخضت عنها اصالحات تمثلت في -8ج

العمل بمشروع المقاربة بالكفاءات هذا االسلوب الجديد يعطي للمتعلم الفرصةالبراز قدراته 

التعليمية التعلميةوتنمية معارفه وتطورها في ظل العملية   

ماذا نقصذ بالمقاربة بالكفاءات؟-9س   

الكشف عن القدرات الكامنة لدى المتعلم اثناء العملية التعليمية التعلمية من خالل -9ج

  وضعيات مشكلة والعمل على تنميتها وتطويرها

ماهي الملفات التي تتعلق باالستاذ؟-10س   

الوثيقة المرفقة –المنهاج—قويمات والنتائج سجل الت–دفتر المناداة–الكراس اليومي -10ج

دليل تدريس المقررات—للمنهاج  

ماهو عدد المجالس ووظائفها؟-11س   

مجلس النشاط التربوي وظيفته اعداد قوائم اسماء التالميذ ومناقشة القانون الداخلي -11ج

نسيق للمؤسسة و تطبيق الرامج الرسمية كذلك اعداد قوائم المكتبة المدرسية مجلس الت

  التربوي يدرس الصعوبات التي تواجه المعلم والمتعلم والبحث عن حلولها

ماهي السجالت التي يستعملها االستاذ؟-12س  

سجل التنسيق التربوي)الفريق التربوي( سجل النشاط التربوي سجل االعداد اليومي-12ج   
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ماهي العطل الغير رسمية؟-13س   

المدى اجازة امومةاالجازات المرضية قصيرة او طويلة -13ج  

اذا رمى عليك تلميذ ورقة في القسم كيف يكون تصرفك تجاهه؟-14س   

اتحاشى الحديث اليه امام زمالئه اتحدث اليه على انفراد باسلوب لين ابحث معه عن -14ج

  االسباب التي دفعته للقيام بهذا التصرف احاول اقناعه بالعزوز عن هذا العمل

نطوي على نفسه؟كيف تتعامل مع تلميذ م-15س  

اتقرب اليه باستمرار من خالل اشراكه في الدرس واختياره لالجابة عن االسئلة او -15ج

 انجاز نشاط على السبورة تشجيعه وتثمين اعماله وضعه في مكان يكون على مرأى المعلم

كيف يمكن ان تكون ناجحا كأستاذ؟-16س   

ياتي ذلك اال اذا كان اختيارنا لهذه النجاح يتطلب االستعداد والتضخية وال يمكن ان -16ج

المهنة نتيجة قناعتنا بعظم المسؤولية الملقاة على عاتقتنا.وكذلك رغبتنا الشديدة في ممارسة 

 هذه الوظيفة النبيلة

هل يكفي التعلم وحده الكتساب الخبرة ؟-17س   

لم الخبرة تكتسب بالممارسةوالمران والبحث المستمر في سيكولوجية الطفولة وع-17ج

 النفس التربوي حتى يتسنى لالستاذ تقويم اعمالهوتصحيح ما يجب اصالحه باستمرار

ماهو الشيء الذي يقلقك في العمل ؟-18س .  

عدم اهتمام االطفال بالدروس وعزوفهم عن اداء واجباتهم-18ج  

 سئلة مقترحة في اإلختبار الشفهي لمسابقة توظيف األساتذة

  ما الفرق بين التمدرس والتعليم

 العمليات التي يعني وهذا المفهوم المدرسة، يُفعل بنا وبعقولنا في التمدرس هو ما نفعله أو 

ينشده  الدارس"نشطا متفاعال محققا للتعليم الذيلتجعل من " ، تجرى داخل الفصل الدراسي

 .يكون محفزا ال ملقنا أومجبرا تحت اشراف معلم بالمستوى المستهدف،

اما التعليم : هي عملية منظمة تنتقل فيها المعارف والمعلومات والخبرات من ذهن المعلّم  -

 .إلى ذهن المتعلّم، بطريقة مقصودة ومنظمة و محددة األهداف

أما الفرق بينهما هو أن كلمة التمدرس دالة على عملية الدراسة ومكانها معًا ....  -

 ليموالتمدرس احد اهم العوامل لتحقيق التع

  ما الهدف من التعليم 

 تحصيل القدر الكبير من المعلومات 

 بناء مجتمع قوي و مثقف

 الحصول على وظيفه جيده
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 التحصيل العلمي والمعرفي 

 العيش في مستوى مرموق

  ماذا نقصد بالمقاربة بالكفاءات

ل وضعيات الكشف عن القدرات الكامنة لدى المتعلم اثناء العملية التعليمية التعلمية من خال

  .مشكلة والعمل على تنميتها وتطويرها

  ماذا يقصد بالتقويم والتقييم

 هما مصطلحان متالزمان يسبق احدهما االخر فالتقييم هو تثمين لنواتج التعليمات 

أما التقويم فهو إصدار أحكام عند االنتهاء من مرحلة معينة فهو مدخل لتعديل اإلنحراف عن 

  . ، وال يمكننا أن نحكم على عملية تربوية إال من خالل التقويم المسار المرسوم وتقوييمه

  ماهي أنواع التقويم 

 : أنواع التقويم أربعة هي

 للتقويم الختامي أو النهائي-التقويم التشخيصي  -التقويم البنائي أو التكويني  - التقويم القبلي

 كأستاذ كيف ستواجه مشكلة الغش ببين تالميذك  

م مقا -  عد القسم للتقليل من ظاهرة الغش انّظِّ

 قبل بدأ االمتحان ، أذكر تالميذي بالتعليمات الخاصة بالسلوك داخل القسم  -

 . تقديم نسخ مختلفة لنفس االمتحان -

 . و ضع أسئلة كتابية تختبر فهم التلميذ -

 . مراقبة التالميذ من مؤخرة حجرة الدراسة -

 . د واقناعه بخطورة ما يفعله وعواقب الغشالتحدث مع الطالب الغشاش على انفرا -

 . مراقب الطالب الذي سبق له الغش عن كثب-

 . فرض عقوبات على الطلبة الذين يمارسون الغش -

 . اكشف عن سبب لجوء الطالب للغش وساعده بشكل مناسب -

 إخطار الوالدين بأمر الطفل ان تطلب األمر -

  القسم ؟ماذا يقصد بالتسير ، البيداغوجيا ، 

 التسيير : القيادة واالشراف والتحكم اإليجابي 

البيداغوجيا : النظريات المرتبطة بالتسيير واآلليات والطرق والتقنيات التي تساعد على 

 إنجاح عملية التسيير 

 القسم : الفضاء او الحجرة او الوسط ، او البيئة

 ي؟ماهو الفرق بين المنهاج والمقرر السنوي والكتاب المدرس 

  .الكتاب المدرسي : كتاب الذي يستعين به التلميذ في دراسه"

  .المنهاج كتاب للمعلم يبين فيه الطريقة والسلوك المنتهج للتدريس

المقرر السنوي :هو جمع كل االهداف والدروس المقررة ليستفيد منها التلميذ وعلى المعلم 
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 ان يتممها

  ماهي المعالجة البيداغوجية

ضرفي لعالج نقائص وصعوبات مشخصة لدى بعض تالميذ القسم  هي إجراء تربوي

 الواحد نتيجة حاالت ضرفية مروا بها جعلتهم يتعثرون في مواصلة دروسهم 

  ماهي القوانين المسيرة للمنظومة التربوية

 القانون التوجيهي : وهو االيطار العام وتوجه الدولة وسياساتها في ميدان التربية  -

سي : وهو يتعلق بالمدرسة ومكوناتها وبالمناهج وما يتعلق بالمتمدرسين التشريع المدر -

 والموظفين وتقييم وترقياتهم وحقوقهم و واجباتهم

 كيف ترى المناهج الحديثة؟

ج: أرى أن المناهج الحديثة مواكبة لتطورات العالم الحالية، وا، تلميذ هذا العصر ال يحتاج 

معلما ملقنا يعطيه كل شيء وهو جالس في مكانه ال يشغل فكره أبدا، وإنما وجب التعامل 

 مع التلميذ على أنه مجموعة من الكفاءات والقدرات التي وجب على المعلم

للمقبلين عن االختبار الشفهي لمسابقة التوظيف إليكم بعض األسئلة التي يحتمل ان يتم 

 طرحها في اإلختبار الشفهي مع اجوبة مقترحة لها 

تاذ؟ماهي واجبات األس  

تطوير قدرات المتمدرس و توجيهه الوجهة الصحيحة بما ينوافق و اهداف المنظومة 

التربوية التعزيز في ثقته بنفسه خلق جو دراسي يمكن التلميذ الجيد و المتوسط و الضعيف 

 من الفهم و االدراك و ان يكون االستاذ ذو كفاءة ملم بكل المحتوي الدي ينوي تقديم

في القسم ؟ماهي مهمة األستاذ   

مهمة االستاذ في القسم التدريس و تقديم المعلومات وتربية التالميذ وهو مسؤول عنهم اثناء 

ميد من الفهم الجيد إضافة إلى كل الالحصة ، ويقدم كل ما عنده بكل الطرق حتى يتمكن الت

 .هدا يجب ان يكن األب والصديق في التعامل مع التالميذ

الستاذ ؟ماهي المهام التي يقوم بها ا  

تربوية . تمثل مهمة األستاذ في تربية التالميذ وتعليمهم , فهو يقوم بنشاطات بيداغوجية و  

تشتمل النشاطات البيداغوجية على : 04المادة    

 . التعليم الممنوح للتالميذ
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 . العمل المرتبط بتحضير الدروس وتصحيحها وتقييمها

 . تأطير التداريب والخرجات التربوية

في العمليات المتعلقة باالمتحانات والمسابقات المشاركة  . 

 . المشاركة في مجالس التعليم ومجالس األقسام

 . المشاركة في عمليات التكوين المختلفة

يقوم األستاذ بمنح التالميذ تعليما تضبطه قانونا مواقيت وبرامج وتوجيهات :  05المادة 

بصفة كاملة تربوية وتعليمات رسمية , ويتعين عليه التقيد بها  . 

يتولى األستاذ اختيار مواضيع الفروض واالختبارات وتصحيحها وهو المعني :  06المادة 

 . بها مباشرة إال في حاالت خاصة تقررها مجالس التعليم او مجالس األقسام

يتولى األستاذ حساب المعدل في مادته وتسجيل العالمات التي يتحصل عليها :  07المادة 

وض المراقبة المستمرة واالختبارات , والمالحظات على الوثائق والكشوف التالميذ في فر

 . المتداولة

يلزم األساتذة بالمشاركة في اجتماعات المجالس المختلفة التي يكونون أعضاء :  08المادة 

 . فيها

يخضع األساتذة إلى المشاركة في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد :  09المادة 

التي تنظمها وزارة التربية سواء كمستفيدين أو مؤطرين بما في ذلك العمليات  المعلومات

 . التي تبرمج أثناء العطل المدرسية

تدخل مشاركة األساتذة في األنشطة المتعلقة باالمتحانات والمسابقات التي :  10المادة 

الواجبات تنظمها السلطات السلمية من حيث إجراؤها وحراستها وتصحيحها ولجانها , في 

 . المهنية المرسومة لهم

يساهم األستاذ بصفة فعلية في ازدهار المجموعة التربوية وتربية التالميذ  : 11المادة 

 : وإعطاء المثل باآلتي

 . المواظبة واالنتظام في الحضور والقدوة والسلوك عموما

 . المشاركة في النشاطات التربوية واالجتماعية



 المميز في الشفوي األستاذ حسام راجي

 

 17 األستاذ حسام راجي : جمع وإعداد المميز في الشفوي

 

ترقية الحياة في المؤسسةاالهتمام بكل ما من شانه   . 

يكون األستاذ مسؤوال عن جميع التالميذ الموضوعين تحت سلطته المباشرة في :  12المادة 

القسم طيلة المدة التي يستغرقها الدرس الذي يكلف بإلقائه في إطار التنظيم العام للمؤسسة 

 وجدول التوقيت الرسمي

يكون األستاذ مسؤوال عن انضباط التالميذ الموكلين إليه وعلى أمنهم ويلتزم  : 13المادة 

 . بالتكفل بهم من بداية الحصة إلى نهايتها

ال يمكن لألستاذ ان يتكفل بقسم غير منصوص عليه في جدول خدماته , ويشغل :  14المادة 

و نائب المدير قاعة أخرى غير القاعة التي عينت له إال بعد موافقة مدير المؤسسة أ

  للدراسات

 ماهي أهم المواصفات التي تراها ضرورية في المعلم أو األستاذ؟

اإلحاطة بقوانين التشريع المدرسي  –تجيب بذكر العناصر التالية: اإللمام التام بتخصصه  

حسن المعاملة مع التالميذ ومراعاتهم  –حسن السلوك والمظهر  –التكوين التربوي  –

٠٠٠٠ 

ويريد تغييرها مع العلم أنه  المادةأستاذا تدرس وجاءك تلميذ يخبرك أنه يكره هذه ـ لو كنت 

اليمكن أن يغير .ماذا كنت فاعال؟ اإلجابة : أحاول النزول عند رغبته بالسعي إداريا اليجاد 

حل له ،وإن لم يكن ممكننا أحاول ترغيبه في التخصص من خالل تعريفه بمزاياه وآفاقه ... 

٠ و لما يجهلهفاإلنسان عد  

ـ لو كنت أستاذا وكان لديك تلميذ مشاغب وهو في نفس الوقت مجتهد جدا . كيف تتعامل 

 معه ؟

 ـ ماهي الطريقة األنسب التي ترى أنه من خاللها يمكن للمعلم التحكم في قسمه بشكل تام ؟

مصروفك اليومي من  –ـ أسئلة شخصية وأخرى استفزازية : ماهي وضعيتك االجتماعية؟ 

كما أنه قد تتلقى تعليقات غير  -هل سبق لك وأن باشرت عمل ؟ماهو؟  –أين تحصل عليه ؟

 متوقعة عن لباسك أو شكلك ٠

عندما تدخل إلى القسم كيف ستفرض احترامك؟ كيف تتعامل مع التلميذ المشاغب؟ كيف 

 تقوم بضبط قسمك؟

ج: تلميذ الطور االبتدائي هو الطور األسهل تعامال واأليسر توجيها بين األطوار األخرى، 

سأحاول التقرب من كل التالميذ عن طريق معرفة أحوالهم االجتماعية وطموحاتهم 

المستقبيلة وهوياتاهم وكذا مشاكلهم وقدراتهم والتصرف وفق ما يقتضيه المقام لتوجييهم 

وتطوير ملكاتهم وقدراتهم وتنمية كفاءاتهم، شغل التالميذ بكل ما قد يفيدهم في القسم، وعدم 
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ترك فرص فراغ حتى ال يستخدم التلميذ طاقاته في الشغب أو التشويش على زمالئه، تكليف 

 .المشاغبين بأعمال إضافية في القسم مفيدة له حتى امتص طاقاته الزائدة

 ماهي أنماط ضبط القسم؟ وما هو األنسب منه؟

ج: أنواع طرق ضبط القسم النمط التسلطي: هو نمط يسود فيه الهدوء خوفا من المعلم 

واالنصياع ألوامره خوفا من العقاب، ومن سلبياته عزوف التالميذ عن الدراسه وجعل 

 هدفهم في المدرسة هو النجاة من العقاب 

النمط الفوضوي: نمط التسيب المطلق وهو نمط تكثر فيه حركات المتعلم والتشويش على 

 الزمالء وينحرف التالميذ من خالله عن الدراسة

النمط الديمرقراطي: هو النمط الوسطي حيث يتحكم المعلم في زمام األمور ويسمح بإبداء 

 التالميذ أراءهم، يسوده جو من االحترام المتبادل بين كل األطراف

النمط األنسب: هو المزج بين األنماط الثالثة حيث يكون الحزم واجبا في مواقف معينة 

واالستماع الشنغالت التالميذ في مواقف معينة وتكون السحة مفيدة في أوقات معلومة 

 إلراحة التالميذ

استغاللها على النحو األأنسب وتنميتها، وجعله قادرا على التعامل مع مختلف األوضاع 

الموضعبات التوي ستواجهه في الحياة وتحكيم عقله فيها، وعلى رأي القول المشهور: نحن 

 .نعلم التلميذ ليتصرف

 ماهي أهداف المدرسة الحديثة )مدرسة اإلصالحات(؟ 

 هدفها هو تخريج مواطنين قادرين على التعامل بشكل جيد في حياتهم اليومية

 ما الفرق بين التقيم والتقويم والقياس والمعالجة؟

 القياس: هو تقدير مجهود المتعلم بإعطائه عالمة رقمية مناسبة لعمله

 التقييم: هو توجيه لفظي مقابل للقيم الرقمية المعطاة

 التقويم: هو قرار مناسب من المعلم يخص المتعلم لتمريره إلى مرحلة المعالجة

 المعالجة: هو تصحيح االختالالت الظاهرة عند المتعلم

مثال: تجري امتحانا فيجيب التلميذ، فتصحح وتعطي له عالمة ومالحظة وتكتشف أنه ال 

 يفرق بين االسم والفعل، فتعطيه تمارين إضافية الحقا لتوجيهه وحل مشكلته

 القياس: العالمة الممنوحة

 التقييم: المالحظة المرافقة والمناسبة للعالمة المعطاة

 التقويم: اكتشاف عدم تفريقه بين الفعل واالسم وقرارك بإعطائه تارين مناسبة لحل المشكلة

 .المعالجة: التمارين الموجة له خصيصا لتصحيح اختالالته

 المعالجة البيداغوجية: ال تكون في المعارف فقط بل حتى في السلوكات
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 عرف األستاذ

 مهام المعلم

 ماهو ميثاق اخالقيات المهنة

 ماهي انواع التقويم

 ماالفرق بين التقييم والتقويم

  القانون الداخلي لمؤسسة تربوية

 ماذا قدمت الحكومة لوزارة لتربية وتعليم

 دور التعليم و التعلم

 أسباب العنف المدرسي

 ما المقصود بالمعالجة البيداغوجية ؟

 ما هي المعالجة الفيزيائية للتسرب المدرسي

 ما أهمية التقويم في المسار الدراسي وكيفية تطبيقه

  البحوث و نسخها من االنترنت و تأثير ذلك

 إلى أي مدى يمكن تطبيق المقولة التالية في مجال التربية ؟

 

أسئلة طرحت من قبل في االمتحان الشفوي ونترك لكم 

فرصة البحث عن إجابات لتستفيدوا وتخزنوا 

 معلوماتكم
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 أهمية تكنولوجيا اإلعالم و االتصال

 بتطور وسائط المعرفة فقدت المدرسة مكانتها فكيف يمكنها أن تساير هذا التطور

 كيف تتعاملين مع التلميذ المراهق في المتوسط

 كيف تحافظ المدرسة على مكانتها نظرا لالنتشار الواسع في وسائط المعرفة ؟؟

 كيف يمكن أن تساهم في نجاح الحياة المدرسية" ربي يسهل

 معنى الصراع االديولوجي

 النظام الداخلي للمدرسة

 المعلم كي يقدم الدرس ينشغل بالدرس و يهمل التالميذ لي لم ينجزو واجباتهم

 تعريف المنظومة التربوية

 كيف تتعامل مع الفروق الفردية بين التالميذ ؟؟؟

 القيم التربوي في الوقت المعاصر وتأثرها بوسائل اإلعالم واالتصال

 و دور المدرسة في الحفاظ على القيم التربوي ؟؟؟

 ما رأيك في الدروس الخصوصية؟؟؟

 ماهو دور القسم التحضيري؟

 مامدى تاتير النزاعات السياسية على مجال التعليم؟

 مادور التضامن داخل المدرسة؟

 النشاطات التفافية؟

 المادة 78 التي تنص على تكوين االساتدة ؟

 لمادا تخطط الوزارة لتعميم اللغة العربية في جميع المواد من بينها الطب؟

 الفرق بين التعليم الحالي و القديم؟

 التدريس الحديت و منهج المقاربة بالكفاءات؟

 المناهج التعليمية والبيداغوجية

 ماهي العالقة بين المدرسة واألسرة و بالتوفيق

 ماهو التقويم الشخصي

 !في حالة وضعك الختبار و كان أحد التالميذ لم يراجع بتاتا هذا الدرس.فما تفعل؟
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 ما هو دور المعلم في التعليم االبتدائي؟

 مالفرق بين الخبير والمنسق

 ماهي الكفاءة القاعدية

 تأديب البدني

 تأثير التكنولوجيا

 مبادئ تكافوء الفرص

 المادة 69 من المضمونة العمومية

 كيف تسقط منظومة في الممارسة الصفية

 مقومات الدوله الجزائرية اإلسالم .العربية.األمازيغية ودورها في إنشاء المدرسة الجزائرية

 ماهي القدرات التي يجب على المربي امتالكها

 مجالت التعليم

  القيم التربوية في الوقت المعاصر و تأثرها بوسائل اإلعالم و اإلتصال

  دور المدرسة في الحفاظ على القيم التربوية

 ما رأيك في الدروس الخصوصية

 المؤشرات التي يعتمد عليها سلك التفتيش في تقييم االستاذ

 تاثير االنترنت على التلميذ

 كيف تكون االجابة

 الفرق بين البيداغواجيا و التعليم

 التعلمية و البيداغوجيا

 نص حول مبدأ تكافؤ الفرص و الزامية التعليم

 ماهي القيم الوافدة الىى العنف المدرسي

 التقويم الموسوعي

 اشرح انماط التقويم

 التقويم الذاتي عند المعلم

  كفاءات المعلم
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 سياسة التربية

 المركبات البيداغوجية و التربوية في تنفيذ سياسة التربية

 تعميم التعليم التحضيري و عالقته بمبدأ تكافؤ الفرص

  السر المهني

 كيف تواجه صعوبات التعلم

 اهمية تكنولوجيا االعالم و االتصال

 العقاب البدني و اللفظي

يقوم األستاذ بالتقييم التشخيصي يسجل فيالحظ فوارق فردية بين التالميذ و عليه كيف يمكن 

  معالجة هذه الفوارق

  اهمية التكوين المستمر بالنسبة لألستاذ

 تميثاق أخالقيات األستاذ 2016 / 2017 كيف يحقق اهدافه

 عواقب إفشاء السر المهني

  دور األستاذ البيداغوجي

 كيف ترى استاذ المستقبل

 هل تلعب المعلمة دور االمومة

ماهي الطرق التي يمكن للمعلم اتباعها للنجاح في المجال المدرسي و ماهي الظروف 

  المالئمة لذلك

 علم النفس التربوي

 اإلصالحات البيداغوجية

 المناهج الدراسية الحديثة

 دور االنترنت في التعليم

 التقويم الشخصي

  أسباب الغش

 حقوق االستاذ

 ماهي الوضعية االدماجية
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 ماهي التعلمية و التعليمية

 ماهي الكفاءات التي تكون المعلم

 ماهو المشروع البيداغوجي

 ماهي مجالس التعليم

  دور المعلم

 يمر المعلم بمرحلتين ماهما

 دور التكنولوجيا في التعليم

 القيم الداخلة على المجتمع و عالج ذلك في المدرسة

 العنف المدرسي االسباب و الحلول

 سلبيات و ايجابيات االنترنت

 دور التعليم في التحضيري

 الهدف األسمى من التعليم

 حليل مقولة ل غي افانز حول المنهاج

  الطور اإلبتدائي

 الفرق بين الطرق و الطرائق

  دور المعلم و التلميذ اليوم

 المقاربة بالكفاءات و الكفاءة العرضية و التقويم الذاتي و انواع الكفاءات

  العنف المدرسي اسبابه انعكاساته و كيفية معالجته

 كيف تساهم في نجاح الحياة التعليمية

 مامعنى التبصر

 فوائد و مضار الدروس الخصوصية

 العالقة بين الكتاب المدرسي و المنهج

 أولت الوزارة اهمية للتعليم التحضيري في سن الخامسة لألطفال حلل و ناقش

يجب على األستاذ أن يسقط غايات المنظومة التربيوية الجزائرية المسطرة في مرجعيات 



 المميز في الشفوي األستاذ حسام راجي

 

 24 األستاذ حسام راجي : جمع وإعداد المميز في الشفوي

 

  الدولة في ممارساته الصفية اشرح كيف ذلك

 ماغايات المنظومة التربوية في الجزائر

 االسم واللقب ومن أي منطقة ؟ وتخصصك ؟

 هل عملت من قبل ؟ -لماذا اخترت مهنة التعليم ؟ 

 اذا كنت درست من قبل : ما هي السنوات التي قمت بتدريسها؟ 

 يمكن ان تسأل بعدها : أي السنوات القت اعجابا لك ؟ ولماذا ؟ 

 ما رأيك في االصالحات الجديدة ؟ 

 ما هو التدريس بالكفاءة ؟ 

 ما الفرق بين التدريس في النظام القديم والتدريس في ظل االصالحات الجديدة ؟ 

 . كيف تتعامل مع حالة طفل ابكم واصم ؟ خصوصا في القرى النائية 

 ما هو الفرق بين التقويم والتقييم ؟ 

 ما هي مراحل انجاز مذكرة تعليمية ؟ 

  يمكن ان تسأل أيضا حول التشريع المدرسي مثل 

 ما هي العطل الرسمية ؟ 

 في حالة حدوث حادث داخل المدرسة ، ما هي االجراءات الواجب اتخاذها ؟ 

 ما هو االنتداب واالستيداع؟
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مع  مقترحة وأجوبةأسئلة 

 اإلجابة جمعتها لكم غاية

الفرحةمني في نجاحكم وإكمال   
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belhocine : https://prof27math.weebly.com
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األسئلة الشفوية لتخصص 

  فرنسية
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بعض االسئلة الشفهية مع األجوبة لمن سيجتاز االختبار الشفهي 

  لمسابقة التوظيف تخصص لغة فرنسية

Questions -réponses 

1-C'est quoi une situation problème ? 

La situation problème est une situation inédite dont l'apprenant 

ne connait pas. L'apprenant mobilise toutes ses ressources et 

toutes ses connaissances déclaratives pour résoudre cettz 

situation . elle peut être sous forme d'une production écrite, il 

s'agit d'un thème ou d'une situation que l'apprenant ne connaît 

pas. 

2- En quoi consiste l'apprentissage ? 

L'apprentissage consiste en le fait d'inculquer à un élève 

àtravers des méthodes efficaces et adaptées selon son age 

mental des façons d'apprendre dans le but de lui faire acquérir 

les informations dont il aura besoin durant sa vie estudiantine. 

C'est le fait de former un élève à se former lui même.....Pour 

qu'à l'avenir il devienne un individu instruit et réfléchi 

3-Comment vous vous comportez avec les élevés agressives et 

turbulents ? 

Les élèves perturbateurs sont un vrai défis, au départ, je 

m'efforce de les aider du mieux que je peux mais si je constate 

un désintérêt de leur part je les laisse à leurs aises, un 

adolescent qui ne veut pas apprendre même ses propres 

parents ne peuvent en venir à bout..... il ne faut pas oublier que 

nous avons affaire à une 30 d’élèves.....pas un seul...C'est pour 

cela qu'il faut dire la vérité, ça viendra une fois face à la 

situation, on ne peut pas prévoir ce genre de chose....... 

4-Quelle est la différence entre pédagogie et didactique ? 

La didactique est un ensemble des moyens techniques et 
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procédures qui recouvrent à la proposition d'un sujet donné ou 

d'un élément nouveau  

La didactique est plus spécifique à chaque domaine ( 

didactique du math , physique ... et des langues étrangères )  

La pédagogie: elle recouvere à la fois les théories dites 

psychopédagogique ou cognitif sur les processus d'acquisition 

et de développement des connaissances et les principes 

méthodologique de faire apprendre . ( elle est plus vaste ça 

concerne tous les domaines ) 

l'enseignant fait de la didactique quand il développe ses 

connaissances scientifiques de son domaine de spécialité , et il 

fait de la pédagogie quand il prépare son programmes 

d'enseignement et développe ses connaissances en 

méthodologie . 

5-Expliquez le triangle didactique.. 

le triangle didactique : c'est la relation entre trois pôles 

essentielles dans l'enseignement qui sont : le savoir l'apprenant 

et l'enseignant dans une situation d'enseignement / 

apprentissage . 

Le pôle le plus essentiel dans le triangle c'est le savoir 

6-Quels sont les caractéristiques d'un bon enseignant ?  

Est ce que t'as déjà enseigné? Si oui , Que faites vous avec un 

enfant qui fait du bruit lors du cours ! Mais la base c'est la 

langue 
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 واألجوبة  األسئلة

الشفوية الخاصة 

 باألسالك اإلدارية
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االختبار الشفوي لمشرف التربية او المساعد  أجوبةو  أسئلة

 التربوي سابقا مع ذكر بعض المهام

 ؟ عند غياب االستاذ مادا تفعل
 .حلتوجيههم و مساعدتهم ادا اقتضت الضرورة ادا لديك التأطير التالميذ بالمداومة ، 

 حدث شجار بين تلميذين مادا تفعل ؟
ية و أخدهم الى مكتب االستشارة التربوية مع تحريرتقرير مفصل يقد م الى مستشار الترب

 هدا االخير يتخد اجراءات قانونية لهده الحالة

 ما هي مواصفات المساعد التربوي الناجح ؟
 يةالمسؤول الق العالية ، الحاضر في الميدان ،يهتم دائما بالهندام و يمتاز بالروحدوا االخ

 ماهي مهام مساعد التربية 

 األحكام العامة /1
  المهام التربوية والبيداغوجية /2
 المهام اإلدارية /3
 أحكام ختامية /4

 :األحكام العامة /1

 . ـ تاطير التالميذ عند دخولهم للمؤسسة
المؤسسة  تعيين المساعدين التربويين في النظامين الداخلي أو الخارجي إال أن مديرـ يحدد 

 . له الحق في إجراء التعديالت عند الضرورة
ركة ـ يمكن لمدير المؤسسة عند الضرورة تكليف المساعدين بأعمال السكرتارية أو المشا

 في النشاطات االجتماعية والتربوية
 االوامر في الطور الثانوي مما يتلقى مساعدوا التربية-

رة يمارس مساعدو التربية نشاطاتهم تحت سلطة مدير المؤسسـة و تحت المسؤولية المباش
لك , ذلمسيتشار التربية المعنى بالخدمة و يمارسونها في الثانويات و المتاقن فضال عن 

  -.تحت مراقبة نائب المدير للدراسات و المستشار الرئيسي للتربية
 ط التلميذ في المدرسة ماذا يفعل المساعد التربويعندما يسق

فصل مأخده في الحين الى العيادة الموجودة في المؤسسة للعالج االولي مع تحرير تقرير 
 . لمستشار التربية

 مما يتكون ملف التلميذ المدرسي -
  ملفات وهي بالترتيب 5حاظنة يوجد فيها 
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ر المدرسي للتلميد و نتائجه . الحالة الصحية و البدنية الحالة العائلية و المدنية للتلميد ، المسا
 . ،المواضبة واالنظباط ،وثائق مختلفة

  غيابات للتلميذ ماذا تعني خالل الشهر03 
خة في اذا كانت غيابات غبر مبررة يوجه اندار للتلميد و يرسل الى والي امره و تحفظ نس

 ملفه ،المواضبة واالنظباط

 راسة الثانويةفي اي سنة انهيت الد -
 الجواب عندك

 ماهي االعمال المخصصة للمساعد التربوي اثناء العطلة؟
صلون المداومة: العمل الإلداري،في عطلة الشتاء و الربيع تالميد السنوات الثالثة يوا

  الدراسة ، ادن يجب تأطيرهم
 .وبصفة عامة يكون تحت تصرف مسؤول المداومة

 36االسبوع؟ كم ساعة يعمل المساعد التربوي في

ا يستفيد مساعدو التربية بسسب خصوصية بعض المهام التي يتولونها و انطواء عدد منه

م و على ضغوط خاصة سينا منها المتعلقة بالمشاركة في تربية التالميذ و توجيه أعماله

 ( ساعات في النصاب االسبوعي المطلوب , 4تنشيطها , من تخفيض جزافي قدره أربع ) 

 ساعة 36ساعة . ادن يعمل فقط 40القانةنية و التنظيمية السارية  وفقا لألحكام

 ماهي المهام التي يمكن أن يكلف بها المساعد التربوي خارج المؤسسة؟

 لتظاهراتايلزم مساعدو التربية بمرافقة التالميذ عند تنقلهم خارج الحرم المدرسي بمناسبة 

  لمحيطالتربوية و انفتاح المدرسة على و النشاطات التربوية المرتبطة بأهداف المنظومة ا

لتي ايشارك مساعدو التربية في تأطير مختلف األنشطة التربوية و الثقافية و الرياضية 

 .تنظمها المؤسسـة من أجل التالميــذ خارج المؤسسة

 والسؤال الشهير )ماهي مهام م ت داخل المؤسسة(؟
 .متابعة تطبيق أحكام النظام الداخلي للمؤسســـة

 .السهر على احترام التالميذ للنظام و تحليهم باإلنضباط -
 .تأطير التالميذ و تربيتهم -
 .حماية ممتلكات المؤسســة و المحافظة عليها -
 .تنظيم حركـة التالميذ و مراقبتها أثناء أوقات الدخول و اإلستراحة و الخروج -
 .إعتناء التالميذ بحسن السلوك و المعاملـئة -
 .قواعد الوقاية و األمناحترام  -
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 ماهو توقيت اإللتحاق ومغادرة المؤسسة؟-
لصباحية و ساعة على األقل قبل تكفل األساتذة بالتالميذ في بداية الفترة ا¼( يلتحق ربع ) 

 .ساعة بعد نهايتها¼ ( الفترة المسائية و تنتهي ربع ) 

 :لسؤال التاليمن األسئلة المطروحة في المسابقة الشفوية لرتبة مشرف تربية ا

 ماهي مهام مشرف التربية؟
 وهي من أكثر األسئلة طرحا في المسابقة 

  الجواب

  مهام المشرف التربوي 

يعدل ويتمم  2012ماي  29مؤرخ في  240 - 12المرسوم التنفيذي رقم :  : المرجع

والمتضمن القانون  10/2008/ 11المؤرخ في : 315-08المرسوم التنفيذي رقم : 

 الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك الخاصة بالتربية الوطنية يكلف مشرفواألساسي 

نسيق نشاطات مساعدي التربية بضمان مراقبة النظام واالنضباط في المؤسسة وكذا ت

سك مالتربية والمساعدين الرئيسيين للتربية ومتابعتهم ومراقبتهم وتوجيههم الى جانب 

ة ة التربويبالتنسيق مع مستشار التربية وضمان المداومومتابعة السجالت والدفاتر المتداولة 

راقبة كلفون بماستثنائيا اثناء غياب األستاذ وتسجيلها في السجالت والوثائق المتعلقة بها . وي

ف طة باهداالتالميذ أثناء تنقلهم خارج المؤسسة خالل التظاهرات والنشاطات التربوية المرتب

 ة وتنميةالمحيط والمساهمة في تقوية العالقات اإلنساني المنظومة التربوية وانفتاحها على

 شطتهم فيالنشاطات االجتماعية والتربوية واستقبال أولياء التالميذ وتوجيههم ويمارسون أن

 .الثانويات والمتوسطات

  االمتحان الشفهي لمسابقة مقتصد ونائب مقتصد أسئلةنماذج 

 لماذا اخترت تخصص دراستك ؟

 المهنة ؟لماذا اخترت هذه 

 الميزانية المفهوم والمبادئ ومهام المقتصد

 كيف يتم تسخير المحاسب العمومي وهل يمكنه عدم االمتثال للتسخير؟

 ماهي مهام المقتصد ؟
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 ماهو دور اآلمر بالصرف والمحاسب العمومي؟

 كيفية تنفيذ الميزانية ؟

 ماهي مراحل تنفيذ الميزانية من حيث اإليرادات والنفقات؟

 مختلف الهيئات الرقابية على الميزانية؟ماهي 

 ماهي صفات المسير الناجح؟

 ماهو الدور التربوي للمقتصد؟

ن مفي الميزانية؟؟وكيف يتم العمل به في كل  1/12متى يتم العمل بمبدأ اإلثناعشرية 
 اإليرادات والنفقات؟

 مالفرق بين الحياة المهنية والحياة االكاديمية؟

 ة المقتصد؟ما الدافع الختيار مهن

 هل وظيفة مقتصد تناسب المراة ام ال؟

 ماهو تصورك لعمل المقتصد بعد التخرج؟

 التسيير عن طريق الملفات 
 كيف ذلك؟

 انجز مخطط عمل اسبوعي للمصلحة االقتصادية

 اعط تعليمات امنية العوان االمن وحراس المؤسسة

 المسؤولية تكليف وليست تشريف 
 حلل العبارة؟

 ات لحل معضلة البطالة لدى الشباباقتراح 03اعط 

 ما مكونات الوجبة الغذائية المتوازنة؟

 كيف تطيل العمر االفتراضي الجهزة االعالم االلي والداتاشو بمخبر المؤسسة؟

 ماهي عناصر الراتب للموظف؟
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 سجالت محاسبية؟ 05اذكر 

 ماهو المبلغ األدنى إلجراء صفقة عمومية؟

 ماهي مباديء إعداد الميزانية؟

 ماهي صالحيات اآلمر بالصرف والمحاسب العمومي؟

 ماهي السجالت التي يملكها المقتصد؟

 ماهور دور المقتصد في المؤسسة؟

 ماعالقة المقتصد بالتالميذ؟

 دور المصالح االقتصادية بالمؤسسات التربوية؟

 عدد المجالس الموجودة بالمؤسسة التربوية؟

 : ريةالشفوي لرتب االداوهذه االسئلة العامة التي قد تطرح في 

 من أنت؟  .1
 .تحدث عن نفسك .2
 لماذا أنت هنا؟ .3
 لماذا تشارك في هذه السابقة؟ .4
 لماذا اخترت هذه الوظيفة التربوية؟ .5
 ماذا تعرف عن هذه المهنة؟ .6
 ما المطلوب في الموظف او المسير الناجح ؟ .7
 ما هي القيمة المضافة التي ستأتي بها للمؤسسة؟ .8
 ما هي مؤهالتك؟ .9

 ما هي هواياتك؟ .10
 كيف يمكنك مجارات الناس من حولك؟ .11
 ما هي الصعوبات التي واجهتك مؤخرا؟  .12
 وكيف تجاوزتها؟ .13
 ما هي التجارب التي كان لها األثر على شخصيتك؟ .15
 ما رأيك في التسلسل اإلداري؟ .16
 ماذا كنت تحب في حياتك السابقة؟ .17
 كنت تكره فيها؟ ماذا .18
 ما هو تقييمك لشخصك؟ .19
 ما هي األشياء التي تجعلك أكثر فخرا في مسارك التعليمي؟ .20
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 ما هي نقط قوتك؟ ونقط ضعفك؟ .21
 أال ترى أنك صغير السن للقيام بهذه المهمة؟ .22
 أال ترى أنك متقدم في السن للقيام بهذه المهمة؟ .23
 ذا االختيار؟أال تخشى أن تندم يوما على ه .24
 ما عنوان الكتاب أو الكتب التي قرأتها مؤخرا؟ .25
 لماذا تعتبرها جيدة؟ .26
 ما هي فلسفتك القيادية عندك؟  .27
 ما هو أسلوبك في القيادة؟ .28
 من الشخص الذي تحترمه في مؤسستكم أكثر من غيره؟ .29
 ما هي أهدافك وخططك على المدى البعيد؟ .30
 كانت تزعجك في عملك السابق؟ ما األمور التي .31
 ما مستويات اإلحساس بالمسؤولية واألمانة في األعمال التي تكلف بإنجازها؟ .32
 هل لديك عيوب تخفيها عنا؟ .33
حدثني عن تجربة كان عليك فيها تخطي حدود المتوقع من موظف أو مسؤول حتى  .34

 .تنجز عملك
 أعطني مثاالً لهدف مهم في حياتك .35
 .أساليب تحقيق األهداف وصف .36
تحّدث عن المناسبات التي كيّفت فيها نفسك مع عدد كبير ومتنوع من الناس  .37

 .والظروف
 . صف لي تجربة تحدثت فيها هاتفياً مع شخص غاضب و منفعل .38
 هل أنت متوتر؟ لماذا؟ ما قيمة التوتر و الخوف في الحياة النفسية لإلنسان؟ .39
 ادة التي تحمل ؟ مذكرة التخرجمتى تخرجت ؟ الشه .40
 .اطرح سؤاال على نفسك ثم أجب عنه .41
 .رأيك في األسئلة التي طرحت على من سبقك من المترشحين .42
 هل شاركت في مثل هذه المسابقات ؟ .43
 لماذا لم تنجح في مشاركاتك السابقة ؟ أم أنهم لم يساعدوك على النجاح؟ .44
 ب المهن و أكثرها شقاء؟أليس قطاع التعليم من أصع .45
 . األم و المدرسة العالقة بينهما .48
 .التربية و التعليم الخيوط الموصلة و الفاصلة .49
 .منهجية التدريس .50
يمكنك أن تضيف أي سؤال يتبادر إلى ذهنك في إطار ما يدفع المترشح للتواصل و  .51

 توليد األفكار و الدفاع عنها

 ماهي مهام المقتصد.52
 ما هي مهام نائب المقتصد.53
 ما هي مهام مشرف التربية.54
 ما هي مهام ملحق رئيسي بالمخبر.55
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 ما هي مهام مستشار التوجه المدرسي.56
 ماهي السجالت الت يستخدمها المقتصد او نائب المقتصد57

 كيف يتعامل مشرف التربية مع التالميذ.58
 التلميذ و مشرف التربية و االدارة كيف يجب ان تكون العالقة بين مشرف التربية و.59
 هل يمكن االستغناء عن مستشار التوجيه.60
 كيف ترى حالة الوسط المدرسي في الجزائر.61
 اسئلة حول ادوات المخبر لملحق رئيسي بالمخبر.62

تشار األسئلة الشفوية المقترحة مع اإلجابة المتعلقة برتبة مس
 : التوجيه

 : المدرسي والمهني مهام مستشار التوجيه واالرشاد
ماهي مهام مستشار التوجيه المدرسي في المؤسسات التربوية اسئلة نماذج مستشاري 

 2012 2011التوجيه 
 لمدرسي في المؤسسات التربويةمهام مستشار التوجيه ا

 الموضوع : مهام مستشار التوجيه المدرسي في المؤسسات التربوية
 إعداد : الهاني عاشور

 : مقـدمـة
، أي 1959، بعد إصالح التعليم سنة 1960ر التوجيه المدرسي بصورة فعالة سنة لقد ظه

خالل الفترة االستعمارية ، وقد وجد آنذاك لتوجيه أبناء المعمرين بالدرجة األولى والقليل 
من الجزائريين، وقد كان أغلب القائمين بالتوجيه من الفرنسيين الذين كانوا يطبقون الروائز 

لم تكن مكيفة على البيئة الجزائرية، ولهذا كانت أحكامهم على الجزائريين  على التالميذ ،
 .أحكاما خاطئة نابعة من الفكر االستعماري، الذي حط من قيمة الشعب الجزائري وقدراته

وبعد اإلستقالل ورثت الجزائر مجموعة من القوانين صادرة عن السلطة الفرنسية ومهيكلة 
رسمها النظام اإلستعماري خدمة لمصالحه المختلفة حسب الغايات واألهداف التي 

والخاصة، وقد كانت الظروف في تلك اآلونة صعبة للغاية، فسارت األمور هكذا بتطبيق 
تلك القوانين مع تكييف بعضها حتى يتماشى ومميزات الشخصية الجزائرية وسيادة الدولة، 

رات البالد وطموحات وعلى الرغم من أن بعضها كان يتناقض تناقضا تاما و إختيا
 ... الجماهير

وظهرت مجموعة من القوانين أدخلت على المنظومة التربوية عدة صالحيات جزئية كان 
الهدف منها إلغاء كل ماهو مخالف للسيادة الوطنية ، وتعريب التعليم ، وجعل اللغة العربية 

ف المراسيم ومختل 76/35هي اللغة الرسمية ، وفي مطلع السبعينات جاء األمـر رقم 
، والنصوص األساسية للتشريع المدرسي  1976أفريل  16المنظمة له والمؤرخة كلها في 

الجزائري ، وقد سدت فراغا تشريعيا كبيرا كانت تشكو منه المدرسة الجزائرية ، وبدأت 
الجزائر آنذاك تهتم بمجال التوجيه المدرسي ، فأصدرت الحكومة مجموعة من المراسيم 

إيجاد شهادة تمنح لمستشاري التوجيه المدرسي والمهني ، على أن يكون  التي تنص على
 ...التوجيه يسير وفق إمكانيات التلميذ الجزائري
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وهكذا تطور التوجيه المدرسي في الجزائر ، واتسعت مهام مراكزه ، فأصبحت تقدم 
ث التقنية اإلعالم لجميع فئات المجتمع بما فيها غير المتمدرس ، وتقييم البرامج والبحو

والتربوية ، كل هذا عالوة عن المهمة األساسية وهي قيام بتوجيه التالميذ نحو الدراسات 
 .المالئمة أو المهن المناسبة لهم وإلمكانياتهم

وعليه فإن التوجيه في الجزائر له خصائص عديدة ومتشعب المهام ، وهو مرهون 
تنمية  –ب في السنة األولى ماجستير بإجتهادات أفراده والمتمرسين فيه ، وأنا بدوري كطال

 وكمستشار رئيسي للتوجيه المدرسي والمهني – الموارد البشرية
إرتأيت أن أقدم عرضا حول مهام مستشار التوجيه المدرسي والمهني في المؤسسة التعليمية 

 ، إال أن هناك نقص كبير أو
شير والسندات الوزارية التي قل إنعدام المراجع في هذا المجال وخاصة في الجزائر إال المنا

 .إعتمدت عليها في بحثي هذا
أي منذ عين المستشارون بالثانويات بمقتضى المنشور  1991وعرضنا هذا سيبدأ من سنة 

. وما سنحاول التطرق 1991ديسمبر  18المؤرخ في  219/1241/91الوزاري رقم : 
 إليه في هذا العرض هو مفهوم التوجيه

 : هميتـهمفهـوم التوجيـه وأ -1
للتوجيـه تعريفات متعـددة ، يمكن حصرها في أن التوجيه المدرسي هو مساعدة التلميذ على 

تنمية طاقاته واستعداداته ومواهبه ألقصى درجة ممكنـة إلعداده لمستقبله ولتحقيق التوافق 
 .التربوي

المتداخلة كما أنه فعل تربوي يأتي نتيجة لمسار طويل ومعقد يرتكز على جملة من العناصر 
والمتفاعلة ، خاصة القدرات والكفاءات والميوالت والطموحات الفردية من جهة ، 

ومتطلبات المسار الدراسي ومشاكله من جهة أخرى ، والتي تقتضي األمر التوفيق بينهما ، 
ومن هنا نستطيع أن نقول بأن التوجيه المدرسي السليم هو العملية التي يقوم بها المختصون 

يه لغرض مساعدة التالميذ على إختيار نوع الدراسة المالئمة لهم ، والتي تتفق في التوج
وميوالتهم واستعداداتهم قصد التكيف والنجاح فيها ، وبهذا فإنه يكتسي أهمية كبيرة في حياة 
التلميذ ومتطلبات المجتمع معـا ، وتزداد أهمية هذه العملية أي التوجيه المدرسي عند متابعة 

لتالميذ لدراسة ال يصلحون لها ، والخسارة التي قد تصيب المجتمع بعد ذلك ، البعض من ا
كما تظهر أهمية التوجيه المدرسي في إسعاد التلميذ وإشباع حاجاته وتنمية مواهبه ، 

 .وبالتالي توافقه مع نوع الدراسة التي وجه إليها

 
 :التعريف بمستشار التوجيه المدرسي والمهني -2

هو أحد موظفي قطاع التربية والتعليم ، يسهر على تنفيذ برنامج التوجيه مستشار التوجيه 
المدرسي المسطر من طرف مديرية التقويم والتوجيه واإلتصال ، وهي أحد هياكل وزارة 

 التربية الوطنية ، وقد عرفه موريس روكالن
 ختص فيعلى أنه : )) المسؤل األول على تنفيذ عملية التوجيه المدرسي والمهني ،وهو م

Mourice Roucklin 
التوجيه ، ويعتبر من أقدر الناس وأكفاءهم على جمع كافة المعلومات حول الطالب المراد 
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 .(( توجيهه واستغالله باعتماد مبادئ وتقنيات علم النفس
وقد عين مستشار التوجيه بصفته عضوا في الفريق التربوي للمؤسسة أي بالثانوية 

 .1991ديسمبر  18المؤرخ في  1241/91رقم :/ المنشور الوزاري 219بمقتضى
 ولمستشار التوجيه المدرسي و المهني مكتب بالثانوية مجهـز بكل

الوسائل التي يحتاجها في مجال عمله ، وله مقاطعة للتدخل تتكون من مجموعة من 
 األكماليات 

نصب جانب هذا تكون من ضمن مقاطعة تدخله أكثر من ثانوية نظرا لشغور ذلك المالى 
وتقدم له جميع التسهيالت عند القيام بعمله من اإلطالع على ملفات التالميذ في جميع 

 . المستويات األكمالي والثانوي
كما أشير هنا إلى مالحظة هامة البد من التنويه بها ، هو أنني خالل هذا العرض لم أفرق 

هم يكمن في في شرح مهام المستشار الرئيسي ومستشار التوجيه حيث أن الفرق بين
 05صنف 14التصنيف فالمستشار الرئيسي مصنف في الرتبة 

 11 – 13المؤرخ في : 827والقرار الوزاري رقم  01صنف 14ومستشار التوجيه رتبة 
خص المستشار الرئيسي للتوجيه بمهمتين تضاف إلى النشاطات المشتركة بينه  1991 –

 : ( منه وهذه المهام هي 21 – 20وبين مستشار التوجيه ، وجاء في المادتين)
 . القيام بالدراسات والتحقيقات التي تكتسي أهمية في مجال البحث البيداغوجي

متابعة نشاطات مستشاري التوجيه المدرسي والمهني المبتدئين واإلشراف عليها في إطار 
 .التكوين المتواصل

ه من تقليص في في حالة قيامه بالمهمتين السابقتين يستفيد المستشار الرئيسي للتوجي
 .المقاطعة التي يشرف عليها

 .وعلى الرغم من هذا فإن الواقع العملي يلغي هذه الفروق في المهام
 : ويتم توظيفه على أساس

 .الشهادة: يكون حامال لشهادة الليسانس في علم اإلجتماع ، علم النفس ، علوم التربية -
 .فيه يجري إختبار شفاهياإلختبارات : يجري إختبار كتابي ، وبعد النجاح  -

 : عالقـات مستشار التوجيـه -3
فإن عالقات مستشار  1991 – 11 – 13المؤرخ في : 827فحسب القرار الوزاري رقم 

 : التوجيه تكون مع
مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني : إن إشراف مدير المركز يكون إشرافا تقنيا  3-1

 : ويتمثل في
درسي والمهني إلى سلطة مدير مركز التوجيه المدرسي يخضع مستشار التوجيه الم

  .والمهني وإشرافها تقنيا
يمارس مستشار التوجيه المدرسي والمهني مهامه في مراكز التوجيه المدرسي والمهني 

 .وفي المدارس األساسية والمتاقن والثانويات
كون من يمارس مستشار التوجيه المدرسي والمهني نشاطاته في مقاطعة جغرافية تت

 مجموعة مؤسسات للتعليم 
 .والتكوين يحددها مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني

يتولى مستشار التوجيه المدرسي والمهني مسؤولية اإلشراف على المقاطعة ويقدم تقارير 
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 . دورية عن نشاطه فيها
مهني يمكن لمدير مركز التوجيه المدرسي والمهني أن يكلف مستشار التوجيه المدرسي وال

 بالمشاركة في نشاطات 
 .ثقافية وتربوية و إجتماعية تتطلب كفاءات خاصة

يمكن لمستشار التوجيه المدرسي والمهني أن يخلف مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني 
 .في حالة الغياب أو المانع

 : : إن إشراف مدير الثانويـة يكون إشرافا إداريا ويتمثل في مديـر الثـانويـة 
مستشار التوجيه المدرسي والمهني نشاطه في المؤسسة التعليمية تحت إشراف مدير  يمارس

 . المؤسسة ، وبالتعاون مع نائب المدير للدراسات واألساتذة الرئيسيين ومستشار التربية
يندرج النشاط الذي يقوم به مستشار التوجيه المدرسي والمهني في المؤسسات التعليمية في 

  إطار نشاطات الفريق
 .التربوي التابع للمؤسسة

يقدم مستشار التوجيه المدرسي والمهني في بداية كل سنة دراسية برنامج نشاطـه إلى مدير 
 .المؤسسة التعليمية

وهذا البرنامج يكون مستخلص من برنامج المركز وبرنامج الوزارة السنوي ، ويمكن لمدير 
النشاطات حسب خصوصية الثانوية أن يضيف بالتنسيق مع مستشار التوجيه بعض 

 . المؤسسة
: يمكن لمستشار التوجيه المدرسي والمهني زيارة اإلكماليات في كل  مدراء اإلكمـاليـات 

وقت ويجد تسهيالت كبيرة من طرف مدراء اإلكماليات للقيام بنشاطاته ، كما أنه يقوم 
 .ببعض األعمال بالتنسيق مع المدراء

 : : ويتمثل في هينمديـر مركز التكوين المهني والتم 
أن مستشار التوجيه يقوم بالدراسات واإلستقصاءات في مؤسسات التكوين المهني حول عالم 

الشغل وكذلك حول المهن ، كما يقوم مستشار التوجيه بتنظيم المسابقات واإلمتحانات 
للدخول لمراكز التكوين المهني ، وكذلك بتقديم محاضرات حول التخصصات .......وهذا 

  .نسيق مع مدير مركز التكوين المهنيبالت
 : في مـجـال اإلعــالم -1

هو كافة أوجه النشاطات اإلتصالية، التي تستهدف إبالغ الجمهور بكافة الحقائق األخبار، 
والمعلومات عن قضايا، والموضوعات والمشكالت ،ومجريات األمور ، مما يؤدي إلى 

واإلحاطة الشاملة ، لدي فئات المتلقين خلق أكبر درجة من المعرفة والوعي واإلدراك 
للمادة اإلعالمية ، كما يمكن تعريف اإلعالم بكونه مجموع الوسائل والطرق التي تضمن 

 . التواصل بين األفراد في مجتمع ما
أما اإلعالم المدرسي فهو عملية تربوية ومتواصلة ، تخدم التوجيه األنجع للتلميذ ، وتساهم 

قافي ، ويتم بواسطة هذه العملية نقل المعلومات، لفرد أو جماعة في تكوينه الفكري والث
 .بهدف تعديل أو تنظيم نشاطات هذا الفرد أو هذه الجماعة

كما يعتبر اإلعالم المدرسي الركيزة األساسية التي يبنى عليها نجاح التوجيه المدرسي ، 
سية والمهنية ، التي حيث يمكن التلميذ من اكتساب مجموعة من المعارف والمعلومات الدرا

تنمي قدراته ومهارته ، وتساعده على اتخاذ القرارات السليمة في بناء مشروعه المدرسي ، 
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فهو وسيلة يتعرف من خاللها التلميذ على المنطلقات والمنافذ المدرسية والمهنية ، 
 .ومستلزمات كل شعبة في التعليم الثانوي وفروعها وتخصصاتها غي التعليم العالي

فاإلعالم يهدف إلى تنظيم وتفعيل المسار الدراسي للتلميذ بتحقيق الموافقة بين طموحاته  إذن
ونتائجه المدرسية وتكوينه في مجالي البحث الفردي والجماعي ، كما يوفر له إجابات عن 

 : التساؤالت التالية
 ما هي المؤسسة التربوية )التعليمية( وقواعد سيرها ؟ -
 يعملون فيها ؟ من هم األشخاص الذين -
 ما هو دور كل منهم ؟ -
 لماذا نذهب إلى المدرسة؟ -
 ما هي مدة الدراسة ؟ -
 ما هي إجراءات اإلنتقال من مستوى ألخر ؟ -
 من يقرر هذه اإلجراءات ؟ -
 كيف يمكن تحقيق النجاح ؟ -
 بما نختتم الدراسة ؟ -
 ما الذي يمكن فعله بعد الدراسة ؟ -
 التي يمكن اإللتحاق بها ؟ ما هي المهن أو الحرف -
 كيف يتم اإلختيار ؟ -
 كيف يتم التوجيه ؟ -

 .. إلى أخره من األسئلة أو التساؤالت
و يعد مستشار التوجيه بحكم وظيفته المنتج األول لإلعالم في المؤسسة التربوية ، ينبغي 

وأولياء التالميذ  عليه أن يبلغ المعلومات التي بحوزته إلى التالميذ ، والمتعاملون التربويون
، وأن يسهر على إثراء خلية اإلعالم والتوثيق بكل السندات التي تتضمن معلومات مفصلة 

عن المنافذ الدراسية والمهنية حسب القطاعات والمستويات الدراسية سواء المؤسسات 
 : التعليمة أو الخاصة بشأن

 المسارات التكوينية -
 .المنافذ المهنية -
 .تمرةالتكوينات المس -
 .التربصات ....الخ -

 
 : الطرق واإلمكانيات المستعملة لتبليغ اإلعالم

 : عندما يتوجه اإلعالم للتلميذ 
إذا كان األمر يتعلق بمعلومات محددة ، ال تستدعي تساؤالت أو استفسارات يستحسن اللجؤ 

 إلى الحصص اإلعالمية
تيجية في المؤسسة التعليمية الجماعية ، واستعمال ملصقات كبيرة تعلق في أماكن استرا

 .بحيث تكون على مرأى الجميع
إن تعلق األمر بمعلومات موسعة ومفصلة ، يفضل تنظيم لقاءات مع أفواج صغيرة لتنشيط 
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 النقاش و الحوار فيها بصفة أسهل
إذا كشفت نتائج استغالل استبيان الميول واالهتمامات أن اإلعالم المقدم لم يتم استيعابه 

 بصفة جيدة ، فيمكن تنشيط 
 .أفواج صغيرة أو تنظيم مقابالت فردية مع التالميذ المعنيين

إدا كانت المعلومات معقدة ودقيقة مثال عناوين المؤسسات التكوينية ، شروط اإللتحاق 
 .....لدراسيةبالمسارات ا

 .فيستحسن اإلستعانة بسندات إعالمية ) مطويات، استمارات ....( توزع على التالميذ
إذا كان الهدف من اإلعالم يتمثل في تحسيس التالميذ،بالعالقة الموجودة بين مهنة ما 

والمكتسبات الدراسية والمهارات والتجربة والتكوين ، فيمكن تنظيم معارض أبواب مفتوحة 
 فيها المهنيون ، التالميذ، أولياء التالميذ، رؤساء يستدعى

 .لتقديم خبراتهم
 وعليه يتساءل البعض كيف نقوم باإلعالم ؟ ولمن يقدم اإلعالم ؟

 : في مرحلـة اإلكمـاليـة 
إن الهدف من اإلعالم في هذه المرحلة ،يتمثل في مساعدة التلميذ على التكيف مع المحيط 

قاللية نسبية ، ويعتمد فيه على طرق عمل جديدة ، تجعل من هذا الذي يمنح غيه للتلميذ است
المحيط محيطا شبيها بعالم الراشدين ، حيث يجب على التلميذ أن يتعلم ويعرف بنفسه 

ويكتشف ميوله وقدراته، وأن يتساءل ويستفسر عن ذاته ويكتشف محيطه المباشر، وهي 
ما أن هذه المرحلة تعد تحوال هاما في أمور ينبغي أن تبنى تدريجيا خالل هذه المرحلة، ك

مسار التلميذ ، فأكبر إختالف بين اإلكمالي واإلبتدائي ، يكمن في ازدياد عدد األساتذة في 
 ... القسم الواحد ، إذ لم يعد هناك معلم واحد يدرسه ويتكفل به

 (: السابع أساسي سابقافي السنة األولى متوسط 
سنة الدراسية معلومات مفصلة ودقيقة عن نظام اإلكمالي ، يقدم مستشار التوجيه في بداية ال

ومختلف المواد المدرسة، وتعدد األساتذة ، النظام الداخلي للمؤسسة ، نظام التقويم ، كيفية 
حساب المعدل ، التأطير اإلداري والبيداغوجي ، مجالس األقسام ...الخ ويحث التلميذ على 

السنة بأشياء أخرى غير تلك التي تلقاها في المدرسة، االستعالم الذاتي ، ألنه سيهتم طيلة 
ويطلع على الجرائد ويستمع لألخبار في اإلذاعة والتلفزيون... كما يرشد المستشار التلميذ 

 إلى أساليب
 ...... تنظيم عمله ، وضع خطة ، كيفية المراجعة ، كيفية التحضير ، كيفية البحث

 .ت الشاغرة بين الحصص أو أوقات فراغهكما يرشده إلى كيفية استغالل الساعا -
ويساعده على معرفة متطلبات وطرق عمل كل أستاذ، تنظيم الكراس، إنجاز الوظائف  -

 المنزلية، المشاركة في القسم ، االنضباط والسلوك ....الخ
كما يبين له مستشار التوجيه أهمية هذه المرحلة ) اإلكمالية( وأهمية هذه السنة في تحقيق  -

 ..ه سليم يتالئم وقدراته ورغباتهتوجي
 (: التاسعة أساسي سابقا في السنة الرابعة متوسط 

تعتبر سنة حاسمة بالنسبة للتلميذ، وهي أخر سنة في هذه المرحلة ، حيث يبدأ التلميذ تصور 
مشاريع مستقبلية ، ويتخيل المجاالت المهنية التي يمكنه ممارستها ، والمسارات التكوينية ، 

 :( فترات 03ن مستشار التوجيه يقدم اإلعالم لتالميذ هذه السنة في ثالثة )لهذا فإ
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الفترة األولى وتكون في بداية السنة الدراسية ، حيث يبين لهم مستشار التوجيه أهمية هذه  -
السنة التي هم فيها ، وأهمية االمتحان المقبلين عليه وكيفية تنظيمه ، وكيفية التحضير له ، 

 ...ح ودور مراكز التصحيحوعملية التصحي
كما يعرفهم بأهمية الجذوع المشتركة ، وتعريفهم بها من حيث المواد والمعامالت والتوقيت 

 .، والشعب المتفرعة عنها
أما في الفترة الثانية فيشرح لهم كيفية حساب معدل مجموعات التوجيه ، معدل اإلنتقال ،  -

األولى ثانوي وأساليب ومعايير التوجيه ، وعلى أي إجراءات القبول والتوجيه في السنة 
ماذا يعتمد مستشار التوجيه والمجلس القتراح التوجيه، كما يتم تعريفهم بالجالس التي يتم 

 .فيها اتخاذ قرارات التوجيه ، وأعضاء هذه المجالس ودور كل عضو فيها
الحاالت التي كما يوضح مستشار التوجيه دور مجالس الطعون ، وكيفية تقديم الطعن و

 يمكن للتلميذ أن يطعن فيها في قرارات مجالس القبول والتوجيه ...الخ
أما في الفترة الثالثة والتي تكون تقريبا في نهاية السنة الدراسية ، فيقوم مستشار التوجيه  -

  .بشرح المنافذ والتكوينات المهنية التي يمكن للتلميذ في هذا المستوى اإللتحاق بها
 : وجه اإلعـالم للطاقم التربويعندما يت 

يمكن للمستشار شرح دوره ، ومهامه في المؤسسة التربوية ، بإبراز أهمية التقويم ، اإلعالم 
 .والتوجيه من جهـة وتبليغ مختلف أعماله من كل المناسبات من جهـة أخرى

 : عندما يتوجه اإلعـالم لألوليـاء 
معتمدة في القبول والتوجيه قصد إشراكهم ، أو سواء لتحسيسهم أو إعالمهم ، باإلجراءات ال

عند حدوث مستجدات، فيمكن تنظيم اجتماعات إعالمية بإشراك أولياء التالميذ ، أو مقابالت 
  .فردية حسب الطلب إن أمكن ، أو استعمال المراسالت اإلعالميـة

أن تتخذ  إن نشاطات اإلعالم ال تؤتي ثمارها إذا إتسمت بالظرفية والتسرع ، بل ينبغي
طابعا بيداغوجيا متسلسال ومترابطا في إطار وضع برنامج سنوي يتضمن أهدافا ومحتويات 

ووسائل تحقيقها ، ويكون مكيفا لقطاع تدخل المستشار ، على أن تتبع كل عملية بتقويم 
 .سيساعد المستشار على إكتشاف النقائص لتداركها وتحسين أدائه

 : في مجـال التوجيـه 
وجيه واإلرشاد في غالب األحيان متالصقان ، ويكمل كل منهما األخر ، وهذا ما نجد أن الت

عملية بناءة تهدف ))ذكره حامد زهران بتعريفه اإلرشاد والتوجيه باعتبارهما يشكالن معا 
إلى مساعدة الفرد لكي يفهم ذاته، يدرس شخصيته ويعرف خبراته ، ويحدد مشكالته ، 

ته في ضوء معرفته ورغبته وتعليمه وتدريبه لكي يصل إلى وينمي إمكاناته ، ويحل مشكال
 تحديد وتحقيق أهدافه، وتحقيق الصحة النفسية ، والتوافق شخصيا وتربويا وأسريا وزواجيا

)) 
فهو عبارة عن مجمل  –العمل الميداني  –أما التوجيه كمجال عمل مستشار التوجيه 

دف الوصول إلى توجيه التالميذ إلى مختلف النشاطات التربوية التي يقوم بها المستشار ، به
الجذوع المشتركة توجيها عمليا وموضوعيا، يتماشى وقدراتهم وكفاءاتهم ، وقد حدد مجال 

هذا المحور بالنصوص التشريعية التالية التي حددت مهام مستشار التوجيه في هذا المجال ، 
 .التوجيهإال أنه نجد أن هناك تداخل كبير في محاور نشاطات مستشار 

الذي حدد مهام مستشار التوجيه  1991- 11 -13المؤرخ في  827القرار الوزاري رقم 
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 : جاء في هذا المحور مايلي
 .القيام باإلرشاد النفسي التربوي قصد مساعدة التالميذ على التكيف مع النشاط التربوي -
 ون من مشاكل خاصةإجراء الفحوص النفسية الضرورية قصد التكفل بالتالميذ الذين يعان -
. 

المساهمة في عملية استكشاف التالميذ المتخلفين مدرسيا والمشاركة في تنظيم التعليم  -
 .المكيف ودروس االستدراك وتقييمها

يشارك مستشار التوجيه في مجالس األقسام بصفة استشارية ، ويقدم أثناء إتعقادها كل  -
 .ي للتالميذالمعلومات المستخلصة من متابعة للمسار المدرس

 

 في نهاية العمل ما عسا ان اقول اال بورك فيكم وربي ينجحكم ويوفقكم يا ابطال

 وتذكروني بدعوة خير تقبلو تحياتي لكم االستاذ حسام راجي
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