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وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية

قــــــرار وزاري مـــــشــــتـــــرك مــــــؤرخ فـي قــــــرار وزاري مـــــشــــتـــــرك مــــــؤرخ فـي 13 مـــــحـــــرم عــــام مـــــحـــــرم عــــام
1435  الــمــوافـق الــمــوافـق 17 نـــوفــمــبـــر ســنــة  نـــوفــمــبـــر ســنــة r2013 يــحــددr يــحــدد

كـــيــــفـــيـــات تــــنـــظـــيــم الـــتـــكــــويـن الـــمــــتـــخـــصـصكـــيــــفـــيـــات تــــنـــظـــيــم الـــتـــكــــويـن الـــمــــتـــخـــصـص
لــلــتــرقــيــة إلى رتــبــتي أســتــاذ اIــدرســة االبــتــدائــيــةلــلــتــرقــيــة إلى رتــبــتي أســتــاذ اIــدرســة االبــتــدائــيــة
وأســــتــــاذ الــــتــــعـــلــــيـم اIـــتــــوسـط و مــــدته و مــــحــــتـــوىوأســــتــــاذ الــــتــــعـــلــــيـم اIـــتــــوسـط و مــــدته و مــــحــــتـــوى

برامجه.برامجه.

ــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Xاألم rإنّ الوزير

rووزير التربية الوطنية

rووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ــــقــــتــــضى اIــــرســــوم رقم 66-145 اIـــــؤرخ في 12
صـــــفـــــر عــــام 1386 الـــــمـــــوافـق 2  يـــــونـــــيـــــو ســـــنــــة 1966 
والــمـــتـعــلـق بــتــحــريــر و نــشــر بــعـض الــقـرارات ذات
rXوظفIالطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية ا

rتممIعدل و اIا

- و�قتـضى اIرسـوم الرئـاسي رقم 13-312 اIؤرخ
في 5 ذي القعدة عام  1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

 - و�ـــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 313-13
اIــؤرخ في 5 ذي الــقــعــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســـبــتــمــبــر
ســـنـــة 2013 واIـــتـــضـــمن تـــعــــيـــX الـــوزيـــرr األمـــX الــــعــام

rللحكومة

 - و�ــــقـــتــــضـى اIــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 149-90
اIــؤرخ في 2 ذي الـقــعـدة عـام 1410 اIـوافق 26 مـايــو سـنـة
1990 واIـــتــــضــــمن إنــــشـــاء جــــامــــعـــة الــــتــــكـــويـن اIـــتــــواصل

rوتنظيمها وعملها

- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 90-150 اIؤرخ
في 2 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1410 اIــوافق 26 مـــايـــو ســـنــة 1990

rتواصلIتضمن إنشاء مراكز التكوين اIوا

- و�ــــقــــتــــضــى اIـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 315-08
الـــــــــمـــــــــؤرخ فـي 11 شـــــــــــوال عــــــــام 1429 الـــــــــمـــــــــوافـق 11
أكــــتــــوبـــــر ســـنـــة 2008 واIـــتـــضــــمن الـــقــــانـــون األســــاسـي
الــخاص بالـمــوظـفـيـن الــمـنـتـمــيـن لألسـالك الـخـاصـة
بـالـتـربـيـة الـوطــنـيـةr اIـعـدل واIـتـممr ال سـيـمـا اIـادتـان44

rو57 منه

يقررون ما يأتي:يقررون ما يأتي:

اIــادة األولى: اIــادة األولى: تــطــبـــيــقــا ألحـــكــام اIــادتــX 44 و57 من
اIـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 08-315 اIـؤرخ في 11 شـوّال عام
1429 اIــــوافق 11 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة r2008 اIــــعــــدل واIــــتــــمم

واIــذكــور أعالهr يــهــدف هــذا الــقــرار إلى حتــديــد كــيــفــيـات
تـنـظـيم الـتكـوين اIـتـخـصص لـلـترقـيـة إلى رتـبـتي أسـتاذ
اIــدرســة االبـــتــدائــيــة وأســتـــاذ الــتــعــلــيـم اIــتــوسط ومــدته

ومحتوى برامجه.

اIــادة اIــادة 2 :  : يــفـــتح الـــتـــكــويـن اIــتـــخـــصص اIـــذكــور في
اIـادة األولى أعالهI rــعـلـمـي اIـدرسـة االبــتـدائـيــة وأسـاتـذة
الـتـعـلـيم األسـاسي الـذين يـسـتـوفـون الـشـروط اIـنـصـوص
عــلـيـهــا في اIـادتـX  44 و57 من اIــرســوم الـتــنــفــيـذي رقـم
08-315 اIؤرخ في 11 شوّال عام 1429 اIوافق  11 أكتوبر

سنة r2008 اIعدل واIتمم واIذكور أعاله.

اIادة اIادة 3 :  : تفـتح دورة الـتكـوين اIتـخصص بـقرار من
الـوزيــر الـمـكـلـف بــالـتـربــيـة الوطـنية الـذي يحدد فيه

ال سيما:
rعنيةIالرتبة ا -

- عـــــدد اIــــنـــــاصب اIـــــالـــــيــــة اIـــــفــــتـــــوحـــــة لــــلـــــتــــكـــــوين
اIـــتــــخـــصصr احملـــددة فـي اخملـــطط الـــقـــطــــاعي الـــســـنـــوي أو
اIـتعـدد الـسنـوات للـتكـوين اIصـادق عـليه بـعنـوان السـنة

rعنيةIا
rتخصصIمدة التكوين ا -

rتخصصIتاريخ بداية التكوين ا -
rعنيةIؤسسة العمومية للتكوين اIا -

- قائمة اIوظفX اIعنيX بالتكوين اIتخصص.

اIادة اIادة 4 :  : يجب تـبلـيغ نسـخة من الـقرار اIـذكور في
اIــادة 3 أعـاله إلى مـــصـــالح اIـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلـــوظـــيـــفــة
الــعــمـــومــيــة في أجل عــشــرة (10) أيــامr ابــتـــداء من تــاريخ

توقيعه.

 اIـادة  اIـادة 5 :  : يــجب عــلى مــصـالح الــوظــيــفــة الـعــمــومــيـة
إبـداء رأي باIـطابـقة في أجل عـشرة (10) أيـامr ابتداء من

تاريخ استالم القرار.

6 :  : تــعــلم اIــصــالح اخملــتــصــة  لــلــوزارة اIــكــلــفــة اIـادة اIـادة 
بــالــتـربــيـة الــوطــنـيــةr اIـوظــفــX اIـعــنـيــX بــتـاريخ بــدايـة
الــتـــكــوين اIـــتــخــصـص  بــواســطـــة اســتــدعـــاء فــردي و بــأي
وســيـــلــة أخــرى مالئــمـــةr عــنــد االقــتــضـــاءr في أجل أقــصــاه
شـــهـــر واحـــد (1) ابــــتـــداء مـن تـــاريخ تــــبـــلــــيغ الـــقــــبـــول في

التكوين.



15 رمضان عام  رمضان عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1443
13 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م

اIادة اIادة 7 :  : تـضمن جامـعة التـكوين اIتـواصل التكوين
اIتخصص.

اIـادة اIـادة 8 :  : يُـنـظم الـتـكـوين اIـتـخـصص بـشـكل تـناوبي
وعـن بـــعــــد ويـــشـــمـل دروســـا نــــظـــريـــة تــــلـــقـــن عــن طـــريـق
األرضــيـة الــتـعـلــيـمــيـة ومـحــاضـرات ومــلـتـقــيـات تــتـخـلــلـهـا

جتمعات تكوينية.

9 :  : تُـــــحـــــدّد مــــدّة الـــــتـــــكـــــوين اIـــــتـــــخـــــصص في اIــــادة اIــــادة 
الرتبتX اIذكورتX أعالهr بسنة (1) واحدة.

اIــــادة اIــــادة 10 :  : تــــلــــحق بــــهــــذا الــــقــــرار بـــرامـج الــــتـــكــــوين
اIتخصص في الرتبتX اIذكورتX أعاله.

يتم تفصيـل محتوى برامج التكوين اIتخصص من
طــرف اجملــلس الــعـلــمي لــلـمــؤســسـة  الــعــمـومــيــة لـلــتــكـوين

اIعنية.

اIــــادة اIــــادة 11 :  : يَــــضـــــمن تــــأطــــيــــر ومــــتـــــابــــعــــة الــــتــــكــــوين
اIـــتـــخـــصص أســـاتـــذة مـــؤســـســـة الـــتـــكــويـن اIـــعـــنـــيــة و/أو
مـوظـفــو الـتـعـلـيم والـتـفـتـيـش الـتـابـعـون لـوزارة الـتـربـيـة

الوطنية.

اIـادة اIـادة 12 :  : يــتــابع اIـوظــفــون اIـتــكـونــون في رتــبـتي
أســتــاذ اIــدرسـة االبــتــدائــيـــة و أسـتــاذ الــتــعــلــيم اIــتـوسط
تــــربـــصــــا تــــطـــبــــيــــقـــيــــا مــــدته شــــهـــران (2) عــــلى مــــســــتـــوى
اIـؤسـســات  الـعـمـومـيـة لـلـتـربـيــة والـتـعـلـيم ويـعـدون عـلى

إثره تقرير نهاية التربص.

يـتم تـقـيـيـم الـتـربص الـتـطـبــيـقي من طـرف مـوظـفي
التفتيش التابعX لوزارة التربية الوطنية.

اIــادة اIــادة 13 :  : يــتـــعــX عــلى اIــوظــفــX عــنــد نــهــايــة دورة
الـتـكـوينr إعـداد مـذكـرة نــهـايـة الـتـكـوين حـول مـوضـوع له

صلة ببرنامج التكوين.

اIــادة اIــادة 14 : : يــعــد حـــضــور اIــوظــفـــX في الــتـــجــمــعــات
اIــبـــرمــجــة إلـــزامــيـــا أثــنـــاء الــتــكـــوين و يـــقــصى من دورة
الــــتــــكــــوين كل مــــوظـف بــــلــــغت غــــيــــابــــاته ثــــلث (3/1) عــــدد

التجمعات.   

اIــادة اIــادة 15 :  : يـــجب أن يـــكـــون اIـــعـــدل الـــعـــام لـــلـــنـــجـــاح
النهائي مساويا أو يفوق 10/20 ويحسب كما يأتي:

1- مـعدل اIـراقـبـة البـيـداغـوجيـة اIـستـمـرةr اIـعامل

(3) ويشمل:

* معدل عالمات النشاطات لكل وحدة.

* عالمة استعمال األرضية التعليمية.

* عالمة التربص التطبيقي.

2- مــــعــــدل االمــــتــــحــــانــــات الـــكــــتــــابــــيــــةr اIــــعــــامل (3)

ويشمل:

* مـجـمـوع الـعـالمـات اIـتـحـصل عـلـيـهـا في الـوحـدات

اIقررةr  مقسمة على مجموع اIعامالت.

3- عالمة مذكرة نهاية التكوينr اIعامل (6).

اIـادة اIـادة 16 :  :  يـعـتــبـر اIـوظـفــون احلـائـزون مــعـدال عـامـا
يــــســــاوي أو يــــفـــوق 10 من 20 في الــــتــــقـــيــــيـم اIـــذكــــور في

اIادة 15 أعالهr ناجحX نهائيا في التكوين.

اIادة اIادة 17 :  : يـسلم مـدير اIـؤسسـة العـمومـية لـلتـكوين
اIـعـنـيـةr شـهـادة لـلـمـوظـفـX الـذين تـابـعـوا بـنـجـاح الدورة

التكوينيةr بناء على محضر جلنة نهاية التكوين.

اIادة اIادة 18 :  : تتكون جلنة نهاية التكوين من: 
- الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيــX أو ¡ــثــلــهـا

rؤهل قانوناIا
rكلفة بالوظيفة العموميةIثل السلطة ا¡ -

- مـديــر اIـؤســسـة الــعـمــومـيــة لــلـتــكـوين اIــعـنــيـة أو
rثله¡

- ¡ـثـلــX اثـنـX (2) عن ســـلك الــتــعــلــيـم لــلــمــؤســســة
التكوينية.

 اIـادة  اIـادة 19 :  : يـرقـى اIــوظـفــون الــذين تــابــعــوا بــنــجـاح
دورة الـتـكـوين اIـتـخصص حـسب احلـالـة في رتـبــة أسـتاذ

اIدرسة االبتدائية أو رتبة أستاذ التعليم اIتوسط.

اIـادة اIـادة 20 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرر بـــاجلــزائــر في 13 مــحــرم عــام 1435 اIــوافق 17
نوفمبر سنة 2013.

عن الوزيرr األمX العام للحكومةعن الوزيرr األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
محمد مباركيمحمد مباركي

وزير التربية الوطنيةوزير التربية الوطنية
عبد اللطيف بابا أحمدعبد اللطيف بابا أحمد



15 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 43 15 رمضان عام  رمضان عام 1435 هـ هـ
13 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م

اIلحق اIلحق 1
برنامج التكوين اIتخصص للترقية إلى رتبة أستاذ اIدرسة االبتدائيةبرنامج التكوين اIتخصص للترقية إلى رتبة أستاذ اIدرسة االبتدائية

1.1- تخصص: لغـة عربيــةتخصص: لغـة عربيــة
1- برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (- برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (10) أشهر) أشهر

الوحدةالوحدة

النحو والصرف

اIناهج الـتعلـيمية
والــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــقــــــــــــــــــو®

البيداغوجي

عــــــــــــــلـم الــــــــــــــنـــــــــــــفـس
التربوي

اســـــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــمـــــــــــــال
تـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيــــات
اإلعالم واالتـــــصــــال

في التعليم

الرقمالرقم

1

2

3

4

2- تربص تطبيقي : مدته شهران (- تربص تطبيقي : مدته شهران (2)

القسمالقسم
االفتراضياالفتراضي

احلجم الساعي السنوياحلجم الساعي السنوي

اIعاملاIعاملاجملموعاجملموع

مجموع احلجم الساعيمجموع احلجم الساعي

- الكلمة و الكالم 
- اجلملة العربية : تعريفها r أقسامها و إعرابها

- الكلمة : أقسامها و بنيتها 
- اإلعراب و البناء 

- مدخل  إلى اIناهج التعليمية 
- أشكال تنظيم اIنهج 

- أنواع اIناهج 
- األهداف التعليمية

- تقسيم العملية التعليمية
- اIقاربة بالكفاءات 

- استراتيجية التدريس وفق حل اIشكالت
- طرائق التدريس اخملتلفة

- الـــتـــقـــو® : تـــعـــريـــفه وأهـــدافه وأنـــواعـه (إعــداد
األســـئــلـــة - إعـــداد مــواضـــيع االخـــتــبـــارات-إعــداد

مواضيع االمتحانات الرسمية)
- شبكات التقو®

- مدخل إلى علم النفس التربوي
- سيكولوجية التعلّم

- دافعية التعلم
- العمليات العقلية اIعرفية
- اإلدارة الصفية في التعلم

- مفاهيم التعــلّــم
- الوسائـل التعليمية

- استعمال البرمجيات في التعليم
- مجتمع اIعرفة وتطور التعليم

- تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني
- برمجيات اIصدر اIفتوح 

- استعمال األنترنيت
- محركات البحث
- احلقوق الرقمية

- إنتاج الوثائق البيداغوجية  الرقمية 
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15 رمضان عام  رمضان عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1643
13 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م

اIلحق اIلحق 1 (تابع) (تابع)
2.1- تخصص: لغـة فرنسيةتخصص: لغـة فرنسية

1- برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (- برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (10) أشهر) أشهر

الوحدةالوحدة

النحو والصرف

اIناهج الـتعلـيمية
والــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــقــــــــــــــــــو®

البيداغوجي

عــــــــــــــلـم الــــــــــــــنـــــــــــــفـس
التربوي

اســـــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــمـــــــــــــال
تـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيــــات
اإلعالم واالتـــــصــــال

في التعليم

الرقمالرقم

1

2

3

4

2- تربص تطبيقي : مدته شهران (- تربص تطبيقي : مدته شهران (2)

القسمالقسم
االفتراضياالفتراضي

احلجم الساعي السنوياحلجم الساعي السنوي

اIعاملاIعاملاجملموعاجملموع

مجموع احلجم الساعيمجموع احلجم الساعي

Les types de phrases

Les formes de phrases

Les constituants de la phrase

La phrase simple et la phrase complexe

La juxtaposition et la subordination

La concordance des temps

L�enseignement de la grammaire

L�enseignement du vocabulaire

La compétence de l�oral

La compétence de l�écrit

L�évaluation : sa  définition, ses objectifs et ses
types   (élaboration  des questions, élaboration
des sujets de compositions, élaboration des sujets
des examens officiels)

Grilles d�évaluation 

Introduction à la psychopédagogie

La  psychologie de l�apprentissage

Motivation de l�apprentissage

Les processus mentaux cognitifs

La gestion de classe dans l'apprentissage
 

Concepts d�apprentissage

Les moyens didactiques

Utilisation des logiciels dans l�enseignement

Société du savoir et de l�évolution de
l�enseignement

Technologie de l�enseignement et  de
l�enseignement électronique 

Logiciels libres (open source)

Utilisation de l�Internet

Les moteurs de recherche

Les droits numériques

Production de documents pédagogiques
numériques 
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17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 43 15 رمضان عام  رمضان عام 1435 هـ هـ
13 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م

اIلحق اIلحق 2
برنامج التكوين اIتخصص للترقية إلى رتبة أستاذ التعليم اIتوسطبرنامج التكوين اIتخصص للترقية إلى رتبة أستاذ التعليم اIتوسط

1.2- تخصص:تخصص: رياضيات رياضيات 
1- برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (- برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (10) أشهر) أشهر

الوحدةالوحدة

التحليل الرياضي

اIناهج الـتعلـيمية
والــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــقــــــــــــــــــو®

البيداغوجي

علم النفس
التربوي

اســـــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــمـــــــــــــال
تـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيــــات
اإلعالم واالتـــــصــــال

في التعليم

الرقمالرقم

1

2

3

4

2- تربص تطبيقي : مدته شهران (- تربص تطبيقي : مدته شهران (2)

القسمالقسم
االفتراضياالفتراضي

احلجم الساعي السنوياحلجم الساعي السنوي

اIعاملاIعاملاجملموعاجملموع

مجموع احلجم الساعيمجموع احلجم الساعي

- خواص اIستقيم احلقيقي
- اIتتاليات العددية

- الدوال احلقيقية الوحيدة اIتغير
- الدوال اIألوفة

- الدوال القابلة لالشتقاق

- تـطــور الــبــرامج الــتــعــلـيــمــيــة من وجــهــة نــظـر 
   التحويل التعليمي

- التعلمات واألخطاء واIفاهيم
- تطبيقات متنوعة

- تعليمية الرياضيات
- اIقاربة بالكفاءات 

(إعــداد - الـــتـــقـــو® : تــــعـــريـــفه وأهـــدافه وأنـــواعه 
األســـئــلـــة - إعـــداد مــواضـــيع االخـــتــبـــارات-إعــداد

مواضيع االمتحانات الرسمية)
- شبكات التقو® 

- مدخل إلى علم النفس التربوي
- سيكولوجية التعلم

- دافعية التعلم
- العمليات العقلية اIعرفية
- اإلدارة الصفية في التعلم

- مفاهيم التعلم
- الوسائـل التعليمية

- استعمال البرمجيات في التعليم
- مجتمع اIعرفة وتطور التعليم

- تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني
- برمجيات اIصدر اIفتوح 

- استعمال األنترنيت
- محركات البحث
- احلقوق الرقمية

- إنتاج الوثائق البيداغوجية الرقمية 

78
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2
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15 رمضان عام  رمضان عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1843
13 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م

اIلحق اIلحق 2  (تابع)  (تابع)
2.2- تخصص:- تخصص: علوم الفيزياء والتكنولوجياعلوم الفيزياء والتكنولوجيا

1- برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (- برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (10) أشهر) أشهر

الوحدةالوحدة

مدخل الى
اIيكانيك

اIناهج الـتعلـيمية
والــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــقــــــــــــــــــو®

البيداغوجي

عــــــــــــــلـم الــــــــــــــنـــــــــــــفـس
التربوي

اســـــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــمـــــــــــــال
تـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيــــات
اإلعالم واالتـــــصــــال

في التعليم

الرقمالرقم

1

2

3

4

2- تربص تطبيقي : مدته شهران (- تربص تطبيقي : مدته شهران (2)

القسمالقسم
االفتراضياالفتراضي

احلجم الساعي السنوياحلجم الساعي السنوي

اIعاملاIعاملاجملموعاجملموع

مجموع احلجم الساعيمجموع احلجم الساعي

- ذاكرة الرياضيات 
- حركيات النقطة

- مباد¯ فيزيائية لتحريك النقطة 
- قوانX كبلير

- العمل و االستطاعة
- الطاقة احلركية و الطاقة الكامنة

- أعمال تطبيقية
- تعليمية الفيزياء
- تعليمية الكيمياء

- العوائق اIعرفية في الكيمياء
- مكانة ودور التجريب في تعليم الكيمياء

- التقو®  في الكيمياء
- اجلزء التجريبي

- اIقاربة بالكفاءات
- الـــتـــقـــو® : تـــعـــريـــفه وأهـــدافه وأنـــواعـه (إعــداد
األســـئــلـــة - إعـــداد مــواضـــيع االخـــتــبـــارات-إعــداد

مواضيع االمتحانات الرسمية)
- شبكات التصحيح والتقو®    
- مدخل إلي علم النفس التربوي

- سيكولوجية التعلم
- دافعية التعلم

- العمليات العقلية اIعرفية
- اإلدارة  الصفية في التعلم

- مفاهيم التعلم
- الوسائـل التعليمية

- استعمال البرمجيات في التعليم
- مجتمع اIعرفة وتطور التعليم

- تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني
- برمجيات اIصدر اIفتوح 

- استعمال األنترنيت
- محركات البحث
- احلقوق الرقمية

- إنتاج الوثائق البيداغوجية الرقمية 
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19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 43 15 رمضان عام  رمضان عام 1435 هـ هـ
13 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م

اIلحق اIلحق 2  (تابع)  (تابع)
3.2- تخصص:تخصص: علوم طبيعيةعلوم طبيعية

1- برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (- برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (10) أشهر) أشهر

الوحدةالوحدة

اإلنتاج احليواني

تــعـلــيــمــيــة الــعــلـوم
الـــــــــطــــــــبــــــــيـــــــــعــــــــيــــــــة
والــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــقــــــــــــــــــو®

البيداغوجي

عــــــــــــــلـم الــــــــــــــنـــــــــــــفـس
التربوي

اســـــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــمـــــــــــــال
تـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيــــات
اإلعالم واالتـــــصــــال

في التعليم

الرقمالرقم

1

2

3

4

2- تربص تطبيقي : مدته شهران (- تربص تطبيقي : مدته شهران (2)

القسمالقسم
االفتراضياالفتراضي

احلجم الساعي السنوياحلجم الساعي السنوي

اIعاملاIعاملاجملموعاجملموع

مجموع احلجم الساعيمجموع احلجم الساعي

- تعريف اإلنتاج احليواني
- تربيـة األرانب
- تربيـة الدواجن
- تربيـة األبقار
- تغذيـة األغنام
- تربية النحل

- أهداف تدريس العلوم الطبيعية
- التخطيط في تدريس العلوم الطبيعية

- حتكم اIعلم في اIادة العلمية
- إحصاء اIكتسبات

- صياغة األهداف في تدريس العلوم
- طرائق تدريس العلوم الطبيعية

- الوسائل التعليمية
- تقو® العملية التعليمية/ التعلمية

-  اIقاربة بالكفاءات 
- الــــتــــقـــو®: تــــعـــريــــفه وأهــــدافه وأنــــواعه (إعـــداد
األســئـــلــة - إعــداد مــواضــيـع االخــتــبــارات -إعــداد

مواضيع االمتحانات الرسمية)
- شبكات التقو® 

- مدخل إلي علم النفس التربوي
- سيكولوجية التعلم

- دافعية التعلم
- العمليات العقلية اIعرفية
- اإلدارة الصفية في التعلم

- مفاهيم التعلم
- الوسائـل التعليمية

- استعمال البرمجيات في التعليم
- مجتمع اIعرفة وتطور التعليم

- تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني
- برمجيات اIصدر اIفتوح 

- استعمال األنترنيت
- محركات البحث
- احلقوق الرقمية

- إنتاج الوثائق البيداغوجية الرقمية.
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15 رمضان عام  رمضان عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2043
13 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م

اIلحق اIلحق 2  (تابع)  (تابع)
4.2- تخصص:تخصص: أدب عربيأدب عربي

1- برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (- برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (10) أشهر) أشهر

الوحدةالوحدة

البالغة العربية 

اIناهج التعليمية
والــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــقــــــــــــــــــو®

البيداغوجي

عــــــــــــــلـم الــــــــــــــنـــــــــــــفـس
التربوي

اســـــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــمـــــــــــــال
تـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيــــات
اإلعالم واالتـــــصــــال

في التعليم

الرقمالرقم

1

2

3

4

2- تربص تطبيقي : مدته شهران (- تربص تطبيقي : مدته شهران (2)

القسمالقسم
االفتراضياالفتراضي

احلجم الساعي السنوياحلجم الساعي السنوي

اIعاملاIعاملاجملموعاجملموع

مجموع احلجم الساعيمجموع احلجم الساعي

- مدخل عام 
- البالغة العامة

- علم اIعاني 
- علم البيان 

- مدخل إلى اIناهج التعليمية 
- أشكال تنظيم اIنهج 

- أنواع اIناهج 
- األهداف التعليمية

- تقسيم العملية التعليمية
- اIقاربة بالكفاءات 

- استراتيجية التدريس وفق حل اIشكالت
- طرائق التدريس اخملتلفة

- الــــتـــقــــو®: تـــعــــريـــفه وأهــــدافه وأنــــواعه (إعـــداد
األسئلة - إعداد مواضيع االختبارات-إعداد

مواضيع االمتحانات الرسمية)
- شبكات التقو®

- مدخل إلى علم النفس التربوي
- سيكولوجية التعلم

- دافعية التعلم
- العمليات العقلية اIعرفية
- اإلدارة الصفية في التعلم

- مفاهيم التعلــــم
- الوسائـل التعليمية

- استعمال البرمجيات في التعليم
- مجتمع اIعرفة وتطور التعليم

- تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني
- برمجيات اIصدر اIفتوح 

- استعمال األنترنيت
- محركات البحث
- احلقوق الرقمية

- إنتاج الوثائق البيداغوجية  الرقمية.
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21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 43 15 رمضان عام  رمضان عام 1435 هـ هـ
13 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م

اIلحق اIلحق 2  (تابع)  (تابع)
5.2- تخصص:تخصص: العلوم االجتماعيةالعلوم االجتماعية

1- برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (- برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (10) أشهر) أشهر

الوحدةالوحدة

اIغرب اإلسالمي

اIناهج التعليمية
والــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــقــــــــــــــــــو®

البيداغوجي

عــــــــــــــلـم الــــــــــــــنـــــــــــــفـس
التربوي

اســـــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــمـــــــــــــال
تـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيــــات
اإلعالم واالتـــــصــــال

في التعليم

الرقمالرقم

1

2

3

4

2- تربص تطبيقي : مدته شهران (- تربص تطبيقي : مدته شهران (2)

القسمالقسم
االفتراضياالفتراضي

احلجم الساعي السنوياحلجم الساعي السنوي

اIعاملاIعاملاجملموعاجملموع

مجموع احلجم الساعيمجموع احلجم الساعي

- الفتح اإلسالمي لبالد اIغرب 
- فتح األندلس   

- مراحل احلكم اإلسالمي في األندلس 
- العصر األموي في األندلس 

- ظهور الدويالت اIستقلة في اIغرب اإلسالمي
- الدولة الرستمية 
- الدولة اإلدريسية 

- الدولة الفاطمية باIغرب 
 XرابطIدولة ا -
- الدولة اIوحدية

- الدولة احلفصية 
- دولة بني مرين 

- مدخل إلى  اIناهج التعليمية 
- أشكال تنظيم اIنهج

- أنواع اIناهج  
- األهداف التعليمية   

- تقسيم العملية التعليمية 
- اIقاربة بالكفاءات 

- استراتيجية التعليم وفق حل اIشكالت 
- طرائق التدريس اخملتلفة

- الـــتـــقـــو® : تـــعـــريـــفـه وأهـــدافه وأنـــواعه (إعـــداد
األســـئــلـــة - إعـــداد مــواضـــيع االخـــتــبـــارات-إعــداد

مواضيع االمتحانات الرسمية)
- شبكات التقو®

- مدخل إلى علم النفس التربوي
- سيكولوجية التعلم

- دافعية التعلم
- اإلدارة الصفية في التعلم

- مفاهيم التعلــــم
- الوسائـل التعليمية

- استعمال البرمجيات في التعليم
- مجتمع اIعرفة وتطور التعليم

- تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني
- برمجيات اIصدر اIفتوح 

- استعمال األنترنيت
- محركات البحث
- احلقوق الرقمية

- إنتاج الوثائق البيداغوجية الرقمية.
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15 رمضان عام  رمضان عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2243
13 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م

اIلحق اIلحق 2  (تابع)  (تابع)
6.2- تخصص:تخصص: اللغة األمازيغيةاللغة األمازيغية

1- برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (- برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (10) أشهر) أشهر

الوحدةالوحدة

النحو والصرف

اIناهج التعليمية
والــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــقــــــــــــــــــو®

البيداغوجي

عــــــــــــــلـم الــــــــــــــنـــــــــــــفـس
التربوي

اســـــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــمـــــــــــــال
تـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيــــات
اإلعالم واالتـــــصــــال

في التعليم

الرقمالرقم

1

2

3

4

2- تربص تطبيقي : مدته شهران (- تربص تطبيقي : مدته شهران (2)

القسمالقسم
االفتراضياالفتراضي

احلجم الساعي السنوياحلجم الساعي السنوي

اIعاملاIعاملاجملموعاجملموع

مجموع احلجم الساعيمجموع احلجم الساعي

- اجلــمـــلـــة األمـــازيـــغـــيـــة : تـــعــريـــفـــهـــا وأقـــســـامـــهــا
وإعرابها 

- الكلمة : أقسامها وبنيتها 
- اإلعراب والبناء

- مدخل إلى اIناهج التعليمية 
- أشكال تنظيم اIنهج 

- أنواع اIناهج 
- األهداف التعليمية

- تقسيم العملية التعليمية
- اIقاربة بالكفاءات 

- استراتيجية التدريس وفق حل اIشكالت
- طرائق التدريس اخملتلفة 

- الــــتـــقــــو®: تـــعــــريـــفه وأهــــدافه وأنــــواعه (إعـــداد
األســـئــلـــة - إعـــداد مــواضـــيع االخـــتــبـــارات-إعــداد

مواضيع االمتحانات الرسمية)
- شبكات التقو®

- مدخل إلى علم النفس التربوي
- سيكولوجية التعلم

- دافعية التعلم
- العمليات العقلية اIعرفية
- اإلدارة الصفية في التعلم

- مفاهيم التعلــم
- الوسائـل التعليمية

- استعمال البرمجيات في التعليم
- مجتمع اIعرفة وتطور التعليم

- تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني
- برمجيات اIصدر اIفتوح 

- استعمال األنترنيت
- محركات البحث
- احلقوق الرقمية

- إنتاج الوثائق البيداغوجية الرقمية
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23 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 43 15 رمضان عام  رمضان عام 1435 هـ هـ
13 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م

اIلحق اIلحق 2  (تابع)  (تابع)
7.2- تخصص:تخصص: التربية الفنية والتشكيليةالتربية الفنية والتشكيلية

1- برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (- برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (10) أشهر) أشهر

الوحدةالوحدة

تقنـيات التـنشيط
الفني

اIناهج التعليمية
والتقو®

البيداغوجي

علم النفس
التربوي

اســـــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــمـــــــــــــال
تـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيــــات
اإلعالم واالتـــــصــــال

في التعليم

الرقمالرقم

1

2

3

4

2- تربص تطبيقي : مدته شهران (- تربص تطبيقي : مدته شهران (2)

القسمالقسم
االفتراضياالفتراضي

احلجم الساعي السنوياحلجم الساعي السنوي

اIعاملاIعاملاجملموعاجملموع

مجموع احلجم الساعيمجموع احلجم الساعي

- تاريخ الفن
- التيارات الفنية
- التقنيات الفنية

- مدخل إلى اIناهج التعليمية 
- أشكال تنظيم اIنهج 

- أنواع اIناهج 
- األهداف التعليمية

- تقسيم العملية التعليمية
- اIقاربة بالكفاءات 

- استراتيجية التدريس وفق حل اIشكالت
- طرائق التدريس اخملتلفة 

الـــــتـــــقــــو®: تـــــعـــــريـــــفه وأهـــــدافه وأنـــــواعـه (إعــــداد
األســئـــلــة - إعــداد مــواضــيـع االخــتــبــارات -إعــداد

مواضيع االمتحانات الرسمية)
- شبكات التقو®.

- مدخل إلى علم النفس التربوي
- سيكولوجية التعلم

- دافعية التعلم
- العمليات العقلية اIعرفية
- اإلدارة الصفية في التعلم

- مفاهيم التعلـم
- الوسائـل التعليمية

- استعمال البرمجيات في التعليم
- مجتمع اIعرفة وتطور التعليم

- تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني
- برمجيات اIصدر اIفتوح 

- استعمال األنترنيت
- محركات البحث
- احلقوق الرقمية

- إنتاج الوثائق البيداغوجية الرقمية. 
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15 رمضان عام  رمضان عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2443
13 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م

اIلحق اIلحق 2  (تابع)  (تابع)
8.2- تخصص:تخصص: التربية الفنية اIوسيقيةالتربية الفنية اIوسيقية

1- برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (- برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (10) أشهر) أشهر

الوحدةالوحدة

تقنـيات التـنشيط
اIوسيقي

اIناهج التعليمية
والــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــقــــــــــــــــــو®

البيداغوجي

عــــــــــــــلـم الــــــــــــــنـــــــــــــفـس
التربوي

اســـــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــمـــــــــــــال
تـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيــــات
اإلعالم واالتـــــصــــال

في التعليم

الرقمالرقم

1

2

3

4

2- تربص تطبيقي : مدته شهران (- تربص تطبيقي : مدته شهران (2)

القسمالقسم
االفتراضياالفتراضي

احلجم الساعي السنوياحلجم الساعي السنوي

اIعاملاIعاملاجملموعاجملموع

مجموع احلجم الساعيمجموع احلجم الساعي

- تاريخ اIوسيقى
- األشكال و العالمات اIوسيقية

- تعريف اآلالت اIوسيقية و أنواعها

- مدخل إلى اIناهج التعليمية
- أشكال تنظيم اIنهج

- أنواع اIناهج
- األهداف التعليمية

- تقسيم العملية التعليمية
- اIقاربة بالكفاءات 

- استراتيجية التدريس وفق حل اIشكالت
- طرائق التدريس اخملتلفة

- الــــتــــقـــو®: تــــعـــريــــفه وأهــــدافه وأنــــواعه (إعـــداد
األســـئــلـــة - إعـــداد مــواضـــيع االخـــتــبـــارات-إعــداد

مواضيع االمتحانات الرسمية)
- شبكات التقو®

- مدخل إلى علم النفس التربوي
- سيكولوجية التعلم

- دافعية التعلم
- العمليات العقلية اIعرفية
- اإلدارة الصفية في التعلم

- مفاهيم التعلــــم
- الوسائـل التعليمية

- استعمال البرمجيات في التعليم
- مجتمع اIعرفة وتطور التعليم

- تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني
- برمجيات اIصدر اIفتوح

- استعمال األنترنيت
- محركات البحث
- احلقوق الرقمية

- إنتاج الوثائق البيداغوجية  الرقمية
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25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 43 15 رمضان عام  رمضان عام 1435 هـ هـ
13 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م

اIلحق اIلحق 2  (تابع)  (تابع)
9.2- تخصص: التربية البدنيةتخصص: التربية البدنية

1- برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (- برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (10) أشهر) أشهر

الوحدةالوحدة

الــتـربــيـة الــبـدنــيـة
والرياضية

اIناهج التعليمية
والــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــقــــــــــــــــــو®

البيداغوجي

عــــــــــــــلـم الــــــــــــــنـــــــــــــفـس
التربوي

اســـــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــمـــــــــــــال
تـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيــــات
اإلعالم واالتـــــصــــال

في التعليم

الرقمالرقم

1

2

3

4

2- تربص تطبيقي : مدته شهران (- تربص تطبيقي : مدته شهران (2)

القسمالقسم
االفتراضياالفتراضي

احلجم الساعي السنوياحلجم الساعي السنوي

اIعاملاIعاملاجملموعاجملموع

مجموع احلجم الساعيمجموع احلجم الساعي

- تاريخ الرياضة
- نظرية النشاطات البدنية و الرياضية

- ¡ارسة الرياضة اجلماعية
- ¡ارسة الرياضة الفردية

- مدخل إلى اIناهج التعليمية 
- أشكال تنظيم اIنهج 

- أنواع اIناهج 
- األهداف التعليمية

- تقسيم العملية التعليمية
- اIقاربة بالكفاءات 

- استراتيجية التدريس وفق حل اIشكالت
- طرائق التدريس اخملتلفة

- الــــتـــقــــو®: تـــعــــريـــفـه وأهـــدافـه وأنـــواعه (إعــــداد
األســـئــلـــة - إعـــداد مــواضـــيع االخـــتــبـــارات-إعــداد

مواضيع االمتحانات الرسمية)
- شبكات التقو®

- مدخل إلى علم النفس التربوي
- سيكولوجية التعلم

- دافعية التعلم
- العمليات العقلية اIعرفية
- اإلدارة الصفية في التعلم  

- مفاهيم التعلـم
- الوسائـل التعليمية

- استعمال البرمجيات في التعليم
- مجتمع اIعرفة وتطور التعليم

- تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني
- برمجيات اIصدر اIفتوح 

- استعمال األنترنيت
- محركات البحث
- احلقوق الرقمية

- إنتاج الوثائق البيداغوجية الرقمية 
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15 رمضان عام  رمضان عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2643
13 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م

الوحدةالوحدة

األدب الفرنسي

تـــعـــلـــيـــمــيـــة الـــلـــغــة
الــــــــــفــــــــــرنــــــــــســــــــــيــــــــــة
والــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــقــــــــــــــــــو®

البيداغوجي

عــــــــــــــلـم الــــــــــــــنـــــــــــــفـس
التربوي

اســـــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــمـــــــــــــال
تـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيــــات
اإلعالم واالتـــــصــــال

في التعليم

الرقمالرقم

1

2

3

4

القسمالقسم
االفتراضياالفتراضي

احلجم الساعي السنوياحلجم الساعي السنوي

اIعاملاIعاملاجملموعاجملموع

مجموع احلجم الساعيمجموع احلجم الساعي

Le moyen âge

Le XVIE siècle

Le XVIIE siècle ( le grand siècle)

La poésie (en vers et en prose)

Le roman 

La nouvelle

La didactique : définitions

Les concepts  fondamentaux de la didactique

Les notions fondamentales de la didactique des
langues

Les méthodologies

L�évaluation : sa définition, ses objectifs et ses
types   (élaboration des questions, élaboration
des sujets de composition, élaboration des sujets
des examens officiels) 

Grilles d�évaluation

introduction à la psychopédagogie

Psychologie de l�apprentissage (le processus
d�enseignement/ apprentissage)

La psychologie de l�adolescence 

Motivation de l�apprentissage 

Les processus mentaux cognitifs

La gestion de la classe dans l'apprentissage

Concepts d�apprentissage

Moyens didactiques

Utilisation des logiciels dans l�enseignement

Société du savoir et de l�évolution de
l�enseignement

technologie de l�enseignement et  de
l�enseignement électronique 

Logiciels libres (open source)

Utilisation de l�Internet

Les moteurs de recherche

Les droits numériques

Production de documents pédagogiques et
numériques.
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اIلحق اIلحق 2  (تابع)  (تابع)
10.2- تخصص : لغة فرنسيةتخصص : لغة فرنسية

1- برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (- برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (10) أشهر) أشهر

2- تربص تطبيقي : مدته شهران (- تربص تطبيقي : مدته شهران (2)



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 43 15 رمضان عام  رمضان عام 1435 هـ هـ
13 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م

اIلحق اIلحق 2  (تابع)  (تابع)
11.2- تخصص: لغة إجنليزية- تخصص: لغة إجنليزية

1- برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (- برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (10) أشهر) أشهر

2- تربص تطبيقي : مدته شهران (- تربص تطبيقي : مدته شهران (2)

الوحدةالوحدة

القواعد

الــــــــــــتــــــــــــوجــــــــــــهـــــــــــات
الـــــبـــــيـــــداغـــــوجـــــيـــــة
واألنـــــــــــــــــظــــــــــــــــــمـــــــــــــــــة

التربوية

عــــــــــــــلـم الــــــــــــــنـــــــــــــفـس
التربوي

اســـــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــمـــــــــــــال
تـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيــــات
اإلعالم واالتـــــصــــال

في التعليم

الرقمالرقم

1

2

3

4

القسمالقسم
االفتراضياالفتراضي

احلجم الساعي السنوياحلجم الساعي السنوي

اIعاملاIعاملاجملموعاجملموع

مجموع احلجم الساعيمجموع احلجم الساعي

- The parts of speech

- Word categories

- Word functions

- Nouns

- Pronouns

- Introduction to pedagogical trends and educa-
tional systems.

- Types of educational philosophy

- Concepts related educational  philosophy

- Plato on education

- Evolution of the Educational Theories - during
the Middle Ages

- Education during the European Renaissance

- 18th century Romanticism and Education

- Current trends of Educational Philosophy

- 20th century Educational Philosophies.

- Introduction to educational psychology

- Adolescence

- Aspects of Adolescent Development

- Approaches to Adolescence

- Motivation and learning

-Teachers and Teaching

-The meaning of learning

- didactic means

- the use of logiciel in teaching

- the society of knowledge and evolution in
teaching

- technology of teaching and electronic teaching

- open source

- the use of internet

- the motors of research

- the numerical duties

- production of numerical and pedagogic
document
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