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- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

pالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
13 جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1418 اHــوافق 15 أكــتـــوبــر ســـنــة

1997 الـذي يــحـدّد إطـار تـنــظـيم اHـســابـقـات واالمــتـحـانـات

واالخـتـبارات اHـهـنـية لاللـتـحـاق بـاألسالك اخلاصـة بـعـمال
pتمّمHعدّل واHا pقطاع الشؤون الدينية

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 2 من اHـرسـوم
الـتّـنـفـيـذيّ رقم 95 - 293 اHـؤرّخ في 5 جـمـادى األولى عام
pـــذكـــور أعالهHــوافق 30 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 1995 واH1416 ا

يـحــدّد هــذا الــقــرار إطــار تـنــظــيم اHــســابــقــات عـلـى أسـاس
االخــتــبــارات واالمــتــحــانـــات اHــهــنــيــة لاللــتــحــاق بــالــرتب
الـــتـــابـــعـــة لـألسالك اخلـــاصـــة بـــاإلدارة اHـــكـــلّـــفـــة بـــالـــشـــؤون

الدينية واألوقاف.

2 : : يـــــــتـمّ فـــــــتح اHــــــــســـــــابـــــــقـــــــات عــــــــلى أســـــــاس اHــــــاداHــــــادّة ة 
االختبارات واالمتحانات اHهنية بقرار أو مقرّر للسلطة

.Wالتي لها صالحية التعي
يجـب أن ينـشـر قرار أو مـقـرّر فـتح اHسـابـقـات على
أســاس االخــتــبـــارات واالمــتــحــانــات اHــهــنــيــة اHــذكــور في
الــــــفـــــقـــــرة أعـاله في شـــــكـل إعالن عـن طـــــريـق الـــــصـــــحـــــافـــــة
اHكتـوبة وفي موقع اإلنـترنت للـمديريـة العامـة للوظـيفة

العمومية أو في شكل ملصقات داخلية حسب احلالة.

اHاداHادّة ة 3 : : تـمنح زيـادات لـلمـترشـحـW أبنـاء الشـهداء
أو أرامل الشهداء وفقا للتشريع والتنظيم اHعمول به.

4 : : يـــجب أن حتــــتـــوي مـــلــــفـــات الـــتــــرشح عـــلى اHــاداHــادّة ة 
الوثائق اآلتية :

: WوظفHغير ا Wأ - بالنسبة للمترشح: WوظفHغير ا Wأ - بالنسبة للمترشح
pطلب خطي للمشاركة -

pصورتان ( 2 ) شمسيتان -
- نــســـخـــة طــبق األصـل مــصـــادق عـــلــيـــهــا مـن بــطـــاقــة

pفعولHالتعريف الوطنية سارية ا
- نـســخـة طــبق األصل مـصــادق عـلــيـهــا من اHـؤهل أو

pستوى الدراسيHالشهادة أو ا
- نـــســخـــة طـــبق األصـل مــصـــادق عـــلـــيـــهـــا من شـــهــادة

pإثبات الوضعية اجتاه التزامات اخلدمة الوطنية

وزارة الشؤون الدينية واألوقافوزارة الشؤون الدينية واألوقاف
قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 20  ذي القـعـدة عام   ذي القـعـدة عام 1430
اHـوافق اHـوافق 8 نـوفــمــبـر ســنـة  نـوفــمــبـر ســنـة p2009 يـحــدد إطــار تـنــظـيمp يـحــدد إطــار تـنــظـيم
اHـســابـقــات عـلـى أسـاس االخــتـبــارات واالمـتــحـانـاتاHـســابـقــات عـلـى أسـاس االخــتـبــارات واالمـتــحـانـات
اHهـنـية لاللـتـحاق بـالـرتب التـابعـة لألسالك اخلـاصةاHهـنـية لاللـتـحاق بـالـرتب التـابعـة لألسالك اخلـاصة

باإلدارة اHكلباإلدارة اHكلّفة بالشؤون الدينية واألوقاف.فة بالشؤون الدينية واألوقاف.
ــــــــــــــــــــــــــــ

 pالعام للحكومة Wإن األم
pووزير الشؤون الدينية واألوقاف

- �ـــقـــتـــضى اHـــرســـوم رقم 66 - 145  اHــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واHـــتـــعــلّق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

pتمّمHعدّل واHا pWوظفHأو الفردي التي تهم وضعية ا
- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 66 - 146 اHــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واHـــتـــعــلّق
بالـتـعـيـW في الـوظـائف الـعمـومـيـة وإعـادة تـرتـيب أفراد
جــيـش الــتـــحـــريــر الـــوطـــني ومـــنــظـــمـــة جــبـــهـــة الــتـــحـــريــر

pتمّمHعدّل واHا pالوطني
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرّخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

pتضمّن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009  وا
- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 90 - 99 اHؤرّخ
في أول رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واHـتـعـلّق بـســلـطـة الـتـعـيـW والـتــسـيـيـر اإلداري بـالـنـسـبـة
للموظفـW وأعوان اإلدارة اHركزية والـواليات والبلديات

pؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 95 - 293
اHؤرّخ في 5 جمادى األولى عام 1416 اHوافق 30 سبتمبر
ســـنــة 1995 واHـــتـــعـــلّق بـــكـــيـــفـــيّـــات تـــنـــظـــيم اHـــســــابـــقــــات
واالمـتـحــانـــات واالخـتـبــــارات اHـهـنــيّــــة فـي اHـؤسّـسـات

pتمّمHعدّل واHا pواإلدارات العموميّة
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 411
اHــؤرّخ في 26 ذي احلــجــة عــام 1429 اHــوافق 24 ديــســـمــبــر
ســــــنـــــة 2008 واHــــــتــــــضـــــمّــن الــــــقــــــانـــــون األســــــاسـي اخلـــــاص
بــاHــوظـــفــW اHــنــتــمـــW لألسالك اخلــاصـــة بــاإلدارة اHــكــلّــفــة

pبالشؤون الدينية واألوقاف

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
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- رتــبـــة مــفـــتش إدارة األمالك الــوقـــفــيــة- رتــبـــة مــفـــتش إدارة األمالك الــوقـــفــيــة ( امــتــحــان
مهني ) :

pـدة 3 ســاعــاتH1 - اخـتــبــار في الــثــقــافــة الــعــامــة ( ا
p( 2 عاملHا

2 - اخـــــتـــــبــــار تـــــقـــــني في إدارة وتـــــســـــيــــيـــــر األمالك
p( 3 عاملHا pدة 3 ساعاتHا ) الوقفية

3 - اختبار حـول التدقيق اHالي واحملاسبي ( اHدة 3
p( 3 عاملHا pساعات

- رتبـة وكيل أوقـاف رئيسي- رتبـة وكيل أوقـاف رئيسي ( مسـابقـة على أساس
االختبارات ) :

pـدة 3 ســاعــاتH1 - اخـتــبــار في الــثــقــافــة الــعــامــة ( ا
p( 2 عاملHا

2 - اخـتــبــار حــول الــوقف في الــشــريــعــة اإلسالمــيـة
p( 4 عاملHا pدة 4 ساعاتHا)

3 - اخــــتـــبـــارp حـــسب اخـــتـــيــــار اHـــتـــرشحp في إحـــدى
التخصصات اآلتية :

- الــقـــانــون اإلداري أو الــقــانــون اHـــدني أو الــقــانــون
pالتجاري

pالية العامةHاالقتصاد وا -
pناجمنت العموميHا -

( اHدة 4 ساعاتp اHعامل 4 ).
- رتبة وكيل أوقاف رئيسي- رتبة وكيل أوقاف رئيسي ( امتحان مهني ) :

pـدة 3 ســاعــاتH1 - اخـتــبــار في الــثــقــافــة الــعــامــة ( ا
p( 2 عاملHا

2 - اخـتــبــار حــول الــوقف في الــشــريــعــة اإلسالمــيـة
p( 4 عاملHا pدة 4 ساعاتHا)

3 - اخـــتـــبــــار تـــقــــني حـــول إدارة وتــــســـيــــيـــر األمالك
الوقفية ( اHدة 4 ساعاتp اHعامل 4 ).

- رتـــــبــــة وكـــــيل األوقــــاف- رتـــــبــــة وكـــــيل األوقــــاف ( مــــســـــابــــقـــــة عــــلـى أســــاس
االختبارات ) :

pـدة 3 ســاعــاتH1 - اخـتــبــار في الــثــقــافــة الــعــامــة ( ا
p( 2 عاملHا

2 - اخـتــبــار حــول الــوقف في الــشــريــعــة اإلسالمــيـة
p( 3 عاملHا pدة 3 ساعاتHا)

3 - اخــــتـــبـــارp حـــسب اخـــتـــيــــار اHـــتـــرشحp في إحـــدى
التخصصات اآلتية :

pدني أو القانون التجاريHالقانون أو القانون ا -
pالية العامةHاالقتصاد وا -

pناجمنت العموميHا -
( اHدة 4 ساعاتp اHعامل 4 ).

- مــسـتـخـرج من صـحــيـفـة الـسـوابق الــقـضـائـيـة رقم
pفعولH(3) سارية ا

- شــهـــادة حــفظ الــقـــرآن الــكــر£ مــســلـــمــة خالل ســنــة
pحسب احلالة pسابقةHا

بــعــد الــقــبــول الـــنــهــائي في اHــســابــقــات عــلى أســاس
االخـــتـــبـــاراتp يـــجب عـــلى اHـــتـــرشـــحـــW إتـــمـــام مــلـــفـــاتـــهم

بالوثائق اآلتية :
- شهادة اجلنسية اجلزائرية.

pعند االقتضاء pدنيةHشهادة عائلية للحالة ا -
- شــهـادتــان طــبــيـتــان ( الــطب الــعــامp طب األمـراض
الصدرية مسـلمة من طرف طبيب مختص ) تثبت أهلية

pطلوبHنصب اHترشح لشغل اHا
- أربع (  4 ) صور شمسية.

: WوظفHا Wبالنسبة للمترشح: WوظفHا Wب - ب - بالنسبة للمترشح
WــوظــفـHتــتــخـذ اإلدارة إجــراءات االشــهـار لــقــائــمـة ا
الــذين تـتــوفـر فـيــهم الـشــروط الـقـانــونـيــة لـلـمــشـاركـة في
االمـــــتــــحــــانـــــات اHــــهــــنـــــيــــة في أمـــــاكن الـــــعــــمل فـي الــــوقت

اHناسبp مع تبليغ اHعنيW فرديا.
يــتــعــW عــلى اHــوظــفــW اHــعــنــيــW الــقــيــام خالل مــدة
عـــشــرة ( 10 ) أيــام الـــتي تـــلي عــمـــلــيـــة الــتـــبــلــيـغ بــتـــأكــيــد

مشاركتهم في االمتحان اHهني كتابيا.

اHــــــاداHــــــادّة ة 5 : : تـــــــتـــــــضــــــمـن اHـــــــســــــابـــــــقـــــــات عــــــلـى أســــــاس
االختبارات واالمتحانات اHهنيةp االختبارات اآلتية :

- رتبة مفتش رئيسي- رتبة مفتش رئيسي ( امتحان مهني ) :
pـدة 3 ســاعــاتH1 - اخـتــبــار في الــثــقــافــة الــعــامــة ( ا

p( 2 عاملHا
2 - اخـــــتــــبـــــار فـي الــــشـــــريــــعـــــة اإلسـالمــــيـــــة ( اHــــدة 3

p( 3 عاملHا pساعات
3 - اخـتبار في منـظومة التـوجيه الديني والـتعليم
pـدة 3 سـاعـاتHـالي واحملـاسـبي ( اHالــقـرآني أو الـتـدقـيـق ا

p( 3 عاملHا
- رتـبـة مـفتش الـتـوجيـه الديـني والـتعـلـيم الـقرآني- رتـبـة مـفتش الـتـوجيـه الديـني والـتعـلـيم الـقرآني

(امتحان مهني ) :
pـدة 3 ســاعــاتH1 - اخـتــبــار في الــثــقــافــة الــعــامــة ( ا

p( 2 عاملHا
2 - اخـــــتــــبـــــار فـي الــــشـــــريــــعـــــة اإلسـالمــــيـــــة ( اHــــدة 3

p( 3 عاملHا pساعات
3 - اخـتــبـار في الـقــرآن الـكـر£ وتـفــسـيـره واحلـديث

p( 3 عاملHا pدة 3 ساعاتHا ) النبوي وعلومهما
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2 - اخــتــبــار في الــفــقه االسالمي وقــواعــده وأصــوله
p( 3 عاملHا pدة 3 ساعاتHا)

3 - اخـتــبـار في الـقــرآن الـكـر£ وتـفــسـيـره واحلـديث
النبوي وعلومهما ( اHدة 3 ساعاتp اHعامل 3 ).

- رتــــــبـــــة إمــــــام مـــــدرس- رتــــــبـــــة إمــــــام مـــــدرس ( مـــــســــــابــــــقــــــة عـــــلـى أســـــاس
االختبارات ) :

أ / اختبارات كتابية للقبول :أ / اختبارات كتابية للقبول :
pـــــدة 3 ســــــاعـــــاتH1 - اخــــــتــــــبــــــار في دراســــــة نـص ( ا

p( 3 عاملHا
2 - اخـــــتــــبـــــار فـي الــــشـــــريــــعـــــة اإلسـالمــــيـــــة ( اHــــدة 3

p( 3 عاملHا pساعات
3 - اخـتــبـار في الـقــرآن الـكـر£ وتـفــسـيـره واحلـديث

النبوي وعلومهما ( اHدة 3 ساعاتp اHعامل 3 ).

ب ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :/ اختبار شفوي للقبول النهائي :
يـــتــمـــثل فـي نـــقــاش مـع الـــلــجـــنـــة حـــول مـــوضــوع ذي
عالقة بالبرنامج ( في مدة ال تتعدى عشرين ( 20 ) دقيقة

اHعامل 1 ).
- رتبة إمام مدرس- رتبة إمام مدرس ( امتحان مهني ) :

pـــــدة 3 ســــــاعـــــاتH1 - اخــــــتــــــبــــــار في دراســــــة نـص ( ا
p( 3 عاملHا

2 - اخـــــتــــبـــــار فـي الــــشـــــريــــعـــــة اإلسـالمــــيـــــة ( اHــــدة 3
p( 3 عاملHا pساعات

3 - اخـتــبـار في الـقــرآن الـكـر£ وتـفــسـيـره واحلـديث
النبوي وعلومهما ( اHدة 3 ساعاتp اHعامل 3 ).

- رتــبــة أســـتــاذ الــتـــعــلــيـم الــقــرآني- رتــبــة أســـتــاذ الــتـــعــلــيـم الــقــرآني ( مـــســابــقــة عــلى
أساس االختبارات ) :

أ / اختبارات كتابية للقبول :أ / اختبارات كتابية للقبول :
p( 2 ) ــدة  ســاعــتـانH1 - اخــتــبــار في دراســة نص ( ا

p( 2 عاملHا
pدة 3 ساعاتH2 - اختبـار في التربية اإلسالمية ( ا

p( 3 عاملHا
3 - اخــتــبــار في الــقـرآن ورســمه ومــعــانــيه ( اHـدة 3

ساعاتp اHعامل 3 ).
ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :

يـــتــمـــثل فـي نـــقــاش مـع الـــلــجـــنـــة حـــول مـــوضــوع ذي
عالقــــة بــــالـــبــــرنـــامـج ( في مـــدة ال تــــتـــــعـــدى عــــشـــريـن (20)

دقيقةp اHعامل 1 ).

- رتـــبـــة إمـــام أســتـــاذ رئـــيـــسي ومـــرشــدة رئـــيـــســـيــة- رتـــبـــة إمـــام أســتـــاذ رئـــيـــسي ومـــرشــدة رئـــيـــســـيــة
(مسابقة على أساس االختبارات ) :
أ / اختبارات كتابية للقبول :أ / اختبارات كتابية للقبول :

pـدة 3 ســاعــاتH1 - اخـتــبــار في الــثــقــافــة الــعــامــة ( ا
p( 2 عاملHا

2 - اخــتــبــار في الــفــقه االسالمي وقــواعــده وأصــوله
p( 4 عاملHا pدة 4 ساعاتHا)

3 - اخـتــبـار في الـقــرآن الـكـر£ وتـفــسـيـره واحلـديث
النبوي وعلومهما ( اHدة 3 ساعاتp اHعامل 3 ).

ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
يـــتــمـــثل فـي نـــقــاش مـع الـــلــجـــنـــة حـــول مـــوضــوع ذي
عالقة بالبرنامج ( في مدة ال تتعدى عشرين ( 20 ) دقيقة

اHعامل 1 ).
- رتــــبـــــة إمــــام أســــتــــاذ رئــــيــــسـي ومــــرشــــدة ديــــنــــيــــة- رتــــبـــــة إمــــام أســــتــــاذ رئــــيــــسـي ومــــرشــــدة ديــــنــــيــــة

رئيسية رئيسية ( امتحان مهني ) :
pـدة 3 ســاعــاتH1 - اخـتــبــار في الــثــقــافــة الــعــامــة ( ا

p( 2 عاملHا
2 - اخــتــبــار في الــفــقه االسالمي وقــواعــده وأصــوله

p( 4 عاملHا pدة 4 ساعاتHا)
3 - اخـتــبـار في الـقــرآن الـكـر£ وتـفــسـيـره واحلـديث

النبوي وعلومهما ( اHدة 3 ساعاتp اHعامل 3 ).
- رتـبــة إمـام أسـتـاذ ومـرشـدة ديـنـيـة- رتـبــة إمـام أسـتـاذ ومـرشـدة ديـنـيـة (مـسـابـقـة عـلى

أساس االختبارات ) :
أ / اختبارات كتابية للقبول :أ / اختبارات كتابية للقبول :

pـدة 3 ســاعــاتH1 - اخـتــبــار في الــثــقــافــة الــعــامــة ( ا
p( 2 عاملHا

2 - اخــتــبــار في الــفــقه االسالمي وقــواعــده وأصــوله
p( 3 عاملHا pدة 3 ساعاتHا)

3 - اخـتــبـار في الـقــرآن الـكـر£ وتـفــسـيـره واحلـديث
النبوي وعلومهما ( اHدة 3 ساعاتp اHعامل 3 ).

ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
يـــتــمـــثل فـي نـــقــاش مـع الـــلــجـــنـــة حـــول مـــوضــوع ذي
عالقة بالبرنامج ( في مدة ال تتعدى عشرين ( 20 ) دقيقة

اHعامل 1 ).
- رتبة إمام أستاذ- رتبة إمام أستاذ ( امتحان مهني ) :

pـدة 3 ســاعــاتH1 - اخـتــبــار في الــثــقــافــة الــعــامــة ( ا
p( 2 عاملHا
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اHـــــــــــــــاداHـــــــــــــــادّة ة 6 : : كــل عـالمـــــــــــــــة تـــــــــــــــقــل عـن 20/5 فـي أحـــــــــــــــد
االختبارات اHذكورة أعاله تعد إقصائية.

اHاداHادّة ة 7 : : يعتـبر نـاجحـW نهائـيا في اHـسابـقات على
أســاس االخـتـبـارات أو االمـتـحـانـات اHــهـنـيـة اHـتـرشـحـون
الــذيـن حتــصــلــوا عــلى مــعــدّل عــام يــســاوي أو يــفــوق 20/10
ويـرتــبـون حـسب درجــة االسـتـحـقــاق وفي حـدود اHـنـاصب

اHالية اHراد شغلها.

اHاداHادّة ة 8 : : تـضبط قائمـة اHترشحـW اHقبولـW نهائيا
في اHـســابــقـات عــلى أسـاس االخــتــبـارات أو االمــتـحــانـات
اHهنية من طـرف جلنة القبول النهائي اHذكورة في اHادة

9 أدناه.
تـــكـــون الـــقـــائـــمــة مـــحل نـــشـــر عـــلى مـــســـتـــوى مـــركــز

االمتحان واإلدارة اHستخدمة.

اHاداHادّة ة 9 : : تتكوّن جلنة القبول النهائي من :

- الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيــW أو §ــثــلــهـا
pاخملوّل قانونا

- §ثل السلطة اHكلّفة بالوظيفة العمومية.

10 : : يــتـــعــيّن عــلى مــســؤول اHــؤســســة اHــؤهــلــة اHـاداHـادّة ة 
كـــمـــركـــز امــــتـــحـــان أن يـــســـلم إلـى أعـــضـــاء جلـــنـــة الـــقـــبـــول

النهائيp ال سيّما الوثائق اآلتية :
pنسخة من مواضيع االختبارات -

pواضيعHنسخة من محضر فتح أظرفة ا -
pنسخة من محضر سير االختبارات -
- نسخة من كشف نقاط االختبارات.

اHــــاداHــــادّة ة 11 : : كل مــــتـــرشـح نـــاجـح نـــهــــائـــيــــا لم يــــلــــتـــحق
�ــؤســســة الــتــكــوين فـي أجل أقــصــاه خــمــســة عــشــر ( 15 )
يوما ابتداء من تاريخ تـبليغه بااللتحاق بالتكوينp يفقد
حـــقه في الــــنـــجـــاح في اHـــســـابـــقــــة عـــلى أســـاس االخـــتـــبـــار
واالمــــتـــحـــان اHـــهـــنـيp ويـــعـــوّض بـــاHـــرشح الــــذي يـــلـــيه في

القائمة االحتياطية حسب الترتيب.

اHـاداHـادّة ة 12 : : يـجب عـلى اHـتـرشـحـW لـلـمـسـابـقـات عـلى
أساس االختبـارات أو االمتحانات اHهـنية احملددة في هذا
الـقــرار أن يـسـتـوفـوا مـســبـقـا جـمـيع الـشــروط الـقـانـونـيـة
اHــطــلــوبــة لاللــتــحــاق �ــخـــتــلف األسالك والــرتب اخلــاصــة
باإلدارة اHكـلّفة بـالشـؤون الدينـية واألوقـافp كما حـددتها
أحكام اHـرسوم التّـنفيذيّ رقم 08 - 411 اHؤرّخ في 26 ذي
احلـجة عام 1429 اHـوافق 24 ديـسـمبـر سـنة 2008 واHـذكور

أعاله.

- رتبة أستاذ التعليم القرآني- رتبة أستاذ التعليم القرآني ( امتحان مهني ) :
pـــــدة 3 ســــــاعـــــاتH1 - اخــــــتــــــبــــــار في دراســــــة نـص ( ا

p( 2 عاملHا
pدة 3 ساعاتH2 - اختبـار في التربية اإلسالمية ( ا

p( 3 عاملHا
3 - اخــتــبــار في الــقـرآن ورســمه ومــعــانــيه ( اHـدة 3

ساعاتp اHعامل 3 ).
- رتبة مؤذن - رتبة مؤذن ( مسابقة على أساس االختبارات ) :

أ / اختبارات كتابية للقبول :أ / اختبارات كتابية للقبول :
p( 2 ) ــدة  ســاعــتـانH1 - اخــتــبــار في دراســة نص ( ا

p( 2 عاملHا
pدة 3 ساعاتH2 - اختبـار في التربية اإلسالمية ( ا

p( 3 عاملHا
3 - اخـتـبــار في كـتـابـة نص من الـقـرآن الـكـر£ وفق

الرسم العثماني ( اHدة  ساعتان p( 2 ) اHعامل 2 ).
ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :

يـــتــمـــثل فـي نـــقــاش مـع الـــلــجـــنـــة حـــول مـــوضــوع ذي
عالقــــة بـــالـــبـــرنــــامج ( في مــــدة ال تـــتـــعــــدى عـــشـــرين ( 20 )

دقيقةp اHعامل 1 ).
- رتبة مؤذن- رتبة مؤذن ( امتحان مهني ) :

p( 2 ) ــدة  ســاعــتـانH1 - اخــتــبــار في دراســة نص ( ا
p( 2 عاملHا

pدة 3 ساعاتH2 - اختبـار في التربية اإلسالمية ( ا
p( 3 عاملHا

3 - اخـتـبــار في كـتـابـة نص من الـقـرآن الـكـر£ وفق
الرسم العثماني ( اHدة  ساعتان p( 2 ) اHعامل 2 ).

- رتبة قي- رتبة قيّم م ( مسابقة على أساس االختبارات ) :
أ / اختبارات كتابية للقبول :أ / اختبارات كتابية للقبول :

p( 2 ) ــدة  ســاعــتـانH1 - اخــتــبــار في دراســة نص ( ا
p( 2 عاملHا

2 - اخـتبـار في الـتربـيـة اإلسالميـة ( اHـدة  ساعـتان
p( 2 عاملHا p( 2 )

3 - اخـتـبــار في كـتـابـة نص من الـقـرآن الـكـر£ وفق
الرسم العثماني ( اHدة  ساعتان p( 2 ) اHعامل 2 ).

ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
يـــتــمـــثل فـي نـــقــاش مـع الـــلــجـــنـــة حـــول مـــوضــوع ذي
عالقــــة بـــالـــبـــرنــــامج ( في مــــدة ال تـــتـــعــــدى عـــشـــرين ( 20 )

دقيقةp اHعامل 1 ).
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واHــتــضــمّن بــرامج اHـــســابــقــات عــلى أســاس االخــتــبــارات
واالمـتـحـانـات واالخـتـبـارات اHــهـنـيـة لاللـتـحـاق بـاألسالك

pتمّمHا pاخلاصة بعمال قطاع الشؤون الدينية
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
20 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1430 اHــوافق 8 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2009

الــــذي يـــــحــــدد إطـــــار تــــنـــــظــــيم  اHـــــســــابـــــقــــات عـــــلى أســــاس
االخــتــبــارات واالمــتــحــانـــات اHــهــنــيــة لاللــتــحــاق بــالــرتب
الـــتـــابـــعـــة لـألسالك اخلـــاصـــة بـــاإلدارة اHـــكـــلّـــفـــة بـــالـــشـــؤون

pالدينية واألوقاف

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 24 من اHـرسوم
الـتّـنـفـيـذيّ رقم 95 - 293 اHـؤرّخ في 5 جـمـادى األولى عام
pـــذكـــور أعالهHــوافق 30 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 1995 واH1416 ا

يــهـــدف هـــذا الــقـــرار إلى حتـــديــد بـــرامج اHـــســابـــقـــات عــلى
أســـاس االخــتـــبـــارات واالمــتـــحـــانـــات اHــهـــنـــيــة لاللـــتـــحــاق
�ختلف الرتب اHـنتمية لألسالك اخلاصة باإلدارة اHكلّفة

بالشؤون الدينية واألوقاف اآلتية :
: WفتشHسلك ا: WفتشHسلك ا

pرتبة مفتش رئيسي -
pرتبة مفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني -

- رتبة مفتش إدارة األمالك الوقفية.
سلك وكالء األوقاف :سلك وكالء األوقاف :

pرتبة وكيل أوقاف رئيسي -
- رتبة وكيل األوقاف .

سلك األئمة :سلك األئمة :
pرتبة إمام أستاذ رئيسي -

pرتبة إمام أستاذ -
- رتبة إمام مدرس.

سلك اHرشدات الدينيات :سلك اHرشدات الدينيات :
pرتبة مرشدة دينية رئيسية -

- رتبة مرشدة دينية.
سلك معلمي القرآن الكر£ :سلك معلمي القرآن الكر£ :

- رتبة أستاذ التعليم القرآني.
سلك أعوان اHساجد :سلك أعوان اHساجد :

pرتبة مؤذن -
- رتبة قيم.

اHــادةاHــادة 2 : :  تـــلــحق بــهـــذا الــقــرار الــبـــرامج اHــنــصــوص
عليها في اHادة األولى أعاله.

13 : :  تــلــغى أحــكــام الــقـرار الــوزاري اHــشــتـرك اHـادة اHـادة 
اHـــــؤرّخ في 13 جـــــمـــــادى الــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1418 اHـــــوافق 15

أكتوبر سنة 1997 اHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 14 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية .

حرر بـاجلزائر في 20 ذي القـعدة عام 1430 اHوافق 8
نوفمبر سنة 2009.

وزير الشؤون الدينيةوزير الشؤون الدينية
واألوقافواألوقاف

بوعبد اللبوعبد اللّه غالم الله غالم اللّه

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرخ في 20 ذي الـقــعـدة عـام  ذي الـقــعـدة عـام 1430
8 نــــــوفـــــمـــــبــــــر ســـــنـــــة  نــــــوفـــــمـــــبــــــر ســـــنـــــة p2009 يـــــحــــــدد بـــــرامجp يـــــحــــــدد بـــــرامج اHـــــوافق اHـــــوافق 
اHـســابـقــات عــلى أسـاس االخــتــبـارات واالمــتـحــانـاتاHـســابـقــات عــلى أسـاس االخــتــبـارات واالمــتـحــانـات
اHـهـنـية لاللـتـحاق بـالـرتب الـتابـعـة لألسالك اخلـاصةاHـهـنـية لاللـتـحاق بـالـرتب الـتابـعـة لألسالك اخلـاصة

باإلدارة اHكلباإلدارة اHكلّفة بالشؤون الدينية واألوقاف.فة بالشؤون الدينية واألوقاف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 pالعام للحكومة Wإن األم
pو وزير الشؤون الدينية واألوقاف

- �ـقتـضى اHـرسوم الـرئاسي رقم 09 - 129  اHؤرّخ
في 2 جــــمــــادى األولى عــــام 1430 اHــــوافق 27 أبــــريل ســــنــــة

pتضمّن جتديد مهام أعضاء احلكومةH2009 وا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقم 95 - 293
اHؤرّخ في 5 جـمادى األولى عام 1416 اHوافق 30 سبـتمبر
ســـنــة 1995 واHـــتـــعـــلّـق بـــكـــيـــفـــيّـــات تـــنــــظـــيم اHـــســــابـــقــــات
واالمـتـحــانـــات واالخـتـبــــارات اHـهـنـــيّــــة فـي اHـؤسّـسـات

pتمّمHعدّل واHا pواإلدارات العموميّة
- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذيّ رقم 08 - 411
اHــؤرّخ في 26 ذي احلــجــة عــام 1429 اHــوافق 24 ديــســـمــبــر
ســــــنـــــة 2008 واHــــــتــــــضــــــمّـن الــــــقــــــانــــــون األســــــاسـي اخلـــــاص
بــاHــوظـــفــW اHــنــتـــمــW لألسالك اخلـــاصــة بــاإلدارة اHـــكــلّــفــة

pبالشؤون الدينية واألوقاف
- و�ـقــتـضـى اHـرســوم الـرّئــاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

pالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي
- و�قـتـضى القـرار الوزاري اHـشتـرك اHؤرّخ في 6
ذي احلــــــــجـــــــة عـــــــام 1419 اHــــــــوافق 23 مــــــــارس ســـــــنـــــــة 1999
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pظاهرة التكفير وخطرها على الدين واجملتمع -
pالغزو الثقافي -

pالطرق الصوفية في اجلزائر -
pالد�قراطية -

pالعلمانية -
pاحلداثة -

- العـوHة  و أثـرها عـلى البـلدان الـسائـرة في طريق
pالنمو

pاحلركة اإلصالحية في اجلزائر -
pاحلركة الوطنية في اجلزائر -

pعاصرةHاألصالة وا -
pالبطالة والتنمية في اجلزائر -

pحماية التراث الثقافي و الديني -
pحوار احلضارات -

pالتقليد والتجديد في الفقه اإلسالمي -
pعاصرHاالستشراق احلديث و ا -
- التبشير و أساليبه العصرية .

وكل موضوع آخر ذي طابع عام أو موضوع الساعة.

2 - اختبار في الشريعة اإلسالميـة : - اختبار في الشريعة اإلسالميـة :

مضمون مضمون االختبار وغايته :االختبار وغايته :

يـتـمـثل االختـبـار في مـعاجلـة مـوضـوع يخص مـسـألة
في الشريعة اإلسالمية.

كــمــا �ــكن أن يــتـضــمن االخــتــبــار مــجـمــوعــة أســئــلـة
يـــلــتـــزم اHــتـــرشح بـــاإلجــابـــة عــلـــيــهـــا بــطـــريــقـــة مــخـــتــصــرة

أومفصلة.
يهدف هذا االخـتبار إلى تقديـر معارف اHترشح في
اHيدان اHقصـود و كذا التحكم  في اHصطلحات واHفاهيم

اHتعلقة به.
�ـكن أن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـد�ـكن أن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـد

اHواضيع اآلتية :اHواضيع اآلتية :
 pالدليل والطرق pعنىHالوحي اإللهي : ا -

pآيات األحكام -
p ذاهب الفقهيةHا -

pالكيHذهب اHأعالم ا -
pالتفسير ومدارسه -

pمدرسة التفسير باألثر -
pمدرسة التفسير بالرأي -

3 : :  �ـــكـنp عـــنــد االقـــتـــضـــاءp حتـــيـــW مـــحـــتــوى اHــادة اHــادة 
البرامج اHنصوص عليها في هذا القرار.

اHــادة اHــادة 4 : :  تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الــوزاري اHـــشــتــرك
اHـؤرّخ في 6 ذي احلــجـة عـام 1419 اHـوافق 23 مــارس سـنـة

1999 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 5 : : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرسـمــيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية .

حرر بـاجلزائر في 20 ذي القـعدة عام 1430 اHوافق 8
نوفمبر سنة 2009.

وزير الشؤون الدينيةوزير الشؤون الدينية
واألوقافواألوقاف

بوعبد اللبوعبد اللّه غالم الله غالم اللّه

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

اHلحـق األولاHلحـق األول

برنامج االختبارات لاللتحاق برتبة مفتش رئيسيبرنامج االختبارات لاللتحاق برتبة مفتش رئيسي
(امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافـة العامـة : - اختبار في الثقافـة العامـة :

مضمون مضمون االختبار وغايته :االختبار وغايته :
عـلى اHتـرشح أن يـتـنـاول موضـوعـا عـامـا أو ذا عالقة
بـــأهم اHـــشـــاكـل الـــســـيـــاســـيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة  والـــثـــقـــافـــيــة

أواالجتماعية للعالم اHعاصر.
يجب أن يسمح االختبار بتقييم :يجب أن يسمح االختبار بتقييم :

- الـثـقـافـة الـعـامـة لــلـمـتـرشح أو مـسـتـوى اسـتـيـعـابه
pألهم مواضيع الساعة

pقدرته على وضع تفكير شامل -
- وجاهـة طـريـقـة التـفـكـيـر واألفـكار اHـتـنـاولـة و هذا

على ضوء إشكالية اHوضوع والرهانات.
�ـكن أن يتضمن اخـتبار الثـقافة العامـة على سبيل�ـكن أن يتضمن اخـتبار الثـقافة العامـة على سبيل

اHثالp أحد اHواضيع اآلتية :اHثالp أحد اHواضيع اآلتية :
pالتلوث واحملافظة على البيئة -

pالتصوف -
pاحلركات اإلصالحية في الوطن العربي -

pالتنمية وحتدياتها -
pمفهوم الثقافة ومشكالتها -

pمفهوم احلضارة ومشكالتها -
pالقد£ واحلديث Wالتطرف والغلو ب -
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pنظريات التعليم -
p£التعليمية و طرائق حتفيظ القرآن الكر -

pتقييم مهمة التوجيه الديني وتطورها -
pمدارس علم النفس ومناهجها -

pمفاهيم عامة في علم النفس التربوي -
pمفاهيم عامة في علم نفس الطفل -

pأهمية الدافعية في الفعل التعليمي/ التعلمي -
pرجعية الدينيةHا -

pاإلطار التنظيمي للتعليم القرآني -
- إدارة الشؤون الدينية.

وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.
التدقيق اHالي واحملاسبي :التدقيق اHالي واحملاسبي :

pالي واحملاسبيHمفهوم التدقيق ا -
pيزانيةHمباد© رقابة ا -

pالية العموميةHالسلطات ا -
pالية واحملاسبيةHمسك احلسابات ا -

pاخملطط احملاسبي الوطني -
pاليHمنهجية و تقنيات التدقيق احملاسبي وا -

 pالية العموميةHمراقبة ا -
 pميزانية البرنامج -

- مــــراقـــبــــة تــــســـيــــيــــر احلـــســــابــــات اHـــالــــيــــة لـــلــــزكـــاة
pواألوقاف

- طــــــرق اســـــتــــــغالل واســــــتـــــثــــــمـــــار أمــــــوال األوقـــــاف
pوالزكاة

- دراسات اجلدوى االقتصادية.
وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
اHلحـق الثانياHلحـق الثاني

برنامج االختبارات لاللتحاق برتبة مفتش التوجيهبرنامج االختبارات لاللتحاق برتبة مفتش التوجيه
الديني والتعليم القرآني الديني والتعليم القرآني (امتحان مهني) :

1 - اختبار في الثقـافة العـامة : - اختبار في الثقـافة العـامة :
مضمون االختبار وغايته :مضمون االختبار وغايته :

عـلى اHـترشح أن يـتـناول مـوضـوعا عـامـا أو ذا عالقة
بـــأهـم اHـــشـــاكل الـــســــيـــاســـيـــة واالقـــتـــصــــاديـــة والـــثـــقـــافـــيـــة

أواالجتماعية للعالم اHعاصر.
يجب أن يسمح االختبار بتقييم :يجب أن يسمح االختبار بتقييم :

- الـثـقـافـة الـعـامـة لـلـمـتـرشح أو مـسـتـوى اسـتـيـعـابه
pألهم مواضيع الساعة

pاالجتاهات احلديثة في التفسير -
pأشهر كتب التفسير -

pأحاديث األحكام -
pمنهج دراسة السنة النبوية -

pفي نقد احلديث النبوي Wمقاييس احملدث -
pاجلرح والتعديل -

pأسبابه ونتائجه pالوضع في احلديث -
pأسباب اختالف الفقهاء -

pالقواعد األصولية وأثرها في اختالف الفقهاء -
pالفتوى : معناها و ضوابطها -

pالقواعد الفقهية -
pدور اجملامع الفقهية في توحيد الفتوى -

pاجلوانب الفقهية اخملتلفة للوقف -
pتاريخ الوقف في اجلزائر -

pاالستعمار والوقف اإلسالمي في اجلزائر -
- األشكال اجلديدة للوقف.

وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.

3 - اختبار في الـتوجيه الديني و الـتعليم القرآني - اختبار في الـتوجيه الديني و الـتعليم القرآني
أو في التدقيق اHالي واحملاسبي :أو في التدقيق اHالي واحملاسبي :
مضمون االختبار وغايته :مضمون االختبار وغايته :

يـتـمـثل االخــتـبـار في مـعـاجلـة مـوضـوع في الـتـوجـيه
الــــديــــنـي و الــــتــــعــــلــــيم الــــقــــرآني أو فـي الــــتــــدقــــيق اHــــالي

واحملاسبي.
كــمــا �ــكن أن يــتـضــمن االخــتــبــار مــجـمــوعــة أســئــلـة
يُــلــزم اHــتـــرشح بــاإلجــابــة عــلــيــهـــا بــطــريــقــة مــخــتــصــرة أو

مفصلة.
يهدف هذا االخـتبار إلى تقديـر معارف اHترشح في
اHــــيـــاديـن اHـــقــــصـــودة و كــــذا الــــتـــحــــكم في اHــــصــــطـــلــــحـــات

واHفاهيم اHتعلقة بها.
�ـكن أن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـد�ـكن أن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـد

اHواضيع اآلتية :اHواضيع اآلتية :
التوجيه الديني والتعليم القرآني :التوجيه الديني والتعليم القرآني :

- الـــــــتـــــــفـــــــتــــــــيش : مـــــــفـــــــهـــــــومــه وأهــــــدافـه وأنــــــــواعه
pوتقـنياته

pالتقو£ : مفهومه وأهدافه وأنواعه -
pWوظفHمنهجية تقييم ا -

pساجدHوظفي اH ستمرHالتكوين ا -
pسجدي والفروق الفرديةHاخلطاب ا -
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فقه األسرة :فقه األسرة :
pالزواج و أحكامه -
pالطـالق و أحكامه -
pاألنكحة الفاسدة -

pاخللـع  -
pالعدة -

 pالنفقة -
pاحلضانة -

- اHواريث و أحكامها.
أصــــول الفقـــه :أصــــول الفقـــه :

 pتفق عليهاHاألدلة ا -
pاألدلة اخملتلف فيها -
p االجتهاد والتقليد -

pالفتوى -
- تقسيم الدالالت.

- مقاصـد الشريعــة اإلسالمية :- مقاصـد الشريعــة اإلسالمية :
pحفظ النفس -
 pحفظ الدين -
pالHحفظ ا -

pحفظ العقل -
- حفظ العرض.

القــواعـد الفقهيـة :القــواعـد الفقهيـة :
pمفهوم القواعد الفقهية -

- تطبيقات القواعد الفقهية.
قواعد أصول الفقه :قواعد أصول الفقه :

pمفهوم القواعد األصولية -
- تطبيقات القواعد األصولية.

وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.

3 - اخـتـبـار في الـقـرآن الـكـر£ و تـفـسـيره واحلـديث - اخـتـبـار في الـقـرآن الـكـر£ و تـفـسـيره واحلـديث
النبوي و علومهما :النبوي و علومهما :

مضمون االختبار وغايته :مضمون االختبار وغايته :

يتمثل االخـتبار في معاجلة موضوع من موضوعات
القرآن الكر£ و تفسيره واحلديث النبوي و علومهما.

يــهــدف االخــتـــبــار إلى تــقــديــر مـــعــارف اHــتــرشح في
اHيـدان اHقصـود و كذا حتكـمه في اHصطـلحات و اHـفاهيم

اHتعلقة بها.

pقدرته على وضع تفكير شامل -
- وجـاهة طـريـقـة التـفـكـير واألفـكـار اHـتنـاولـة و هذا

على ضوء إشكالية اHوضوع والرهانات.
�كن أن يتضمن اخـتبار الثقافـة العامة على سبيل�كن أن يتضمن اخـتبار الثقافـة العامة على سبيل

اHثالp أحد اHواضيع اآلتية :اHثالp أحد اHواضيع اآلتية :
pالتنمية في اجلزائر -
pالبطالة في اجلزائر -
pديونية وآثارهاHا -
pحوار احلضارات -

pاحلكم الراشد -
pؤسسات الدستورية في اجلزائرHا -

pاإلعالم واجملتمع -
pالتلوث البيئي -
pة وآثارهاHالعو -

pسجد في اجملتمعHدور ا -
pالتصوف في اإلسالم -

pالتراث العلمي اإلسالمي -
pواطنةHا -

pاحلركة اإلصالحية في اجلزائر -
- احلــــــضـــــــارة اإلسالمــــــيــــــة و أثـــــــرهــــــا في احلــــــضــــــارة

الغربية.
وكـل مـــــــوضـــــــوع آخـــــــر ذي طـــــــابع عـــــــام أو مـــــــوضــــــوع

الساعة.
 2 - اختبار في الشريعــة اإلسالمـية : - اختبار في الشريعــة اإلسالمـية :

مضمون االختبار وغايته :مضمون االختبار وغايته :
يـتـمـثل االختـبـار في مـعاجلـة مـوضـوع يخص مـسـألة

في الشريعة اإلسالمية.
كــمــا �ــكن أن يــتـضــمن االخــتــبــار مــجـمــوعــة أســئــلـة
يُـــلـــزم اHـــتـــرشـح بـــاإلجـــابـــة عـــلـــيـــهـــا بـــطـــريـــقـــة مـــخـــتـــصــرة

أومفصلة.
يهدف هذا االخـتبار إلى تقديـر معارف اHترشح في
اHيـدان اHقـصـود وكذا الـتحـكم في اHصـطـلحـات واHفـاهيم

اHتعلقة به.
�ـكن �ـكن أن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـدأن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـد

اHواضيع اآلتية :اHواضيع اآلتية :
فقـه اHعـامالت :فقـه اHعـامالت :

pالبيوع و أحكامها -
pالربـا و أحكامه -

- الشركات وأنواعها.
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pقدرته على وضع تفكير شامل -
- وجـاهة طـريقـة التـفكـير و األفـكار اHـتنـاولة و هذا

على ضوء إشكالية اHوضوع والرهانات.
�كن أن يتضمن اخـتبار الثقافـة العامة على سبيل�كن أن يتضمن اخـتبار الثقافـة العامة على سبيل

اHثالp أحد اHواضيع اآلتية :اHثالp أحد اHواضيع اآلتية :
pاآلفات االجتماعية -

pاقتصاد السوق و السياسات االجتماعية -
pالتنمية والبيئة -

pتكنولوجيات اإلعالم واالتصال في اجملتمع -
pالتحديات الكبرى لأللفية الثالثة -

pدولة القانون -
pاحلكم الراشد -

pية وآثارهاHالية العاHاألزمة ا -
pاالستثمار وسيلة للتنمية -
pالصحافة و حرية التعبير -

pةHالعو -
pالعلمانية -

pالدور اجلديد للدولة -
- تاريخ األوقاف في اجلزائر.

 وكــل مـــــــوضــــــوع آخــــــر ذي طـــــــابع عـــــــام أومــــــوضــــــوع
الساعة.

2 : اخـــتــــبـــار تـــقـــنـي حـــول إدارة و تـــســــيـــيـــر األمالك : اخـــتــــبـــار تـــقـــنـي حـــول إدارة و تـــســــيـــيـــر األمالك
الوقفية :الوقفية :

مضمون االختبار وغايته :مضمون االختبار وغايته :
يـــتــمـــثل االخــتـــبــار في مـــعــاجلـــة مــوضــوع فـي مــجــال

إدارة و تسيير األمالك الوقفية . 
كــمــا �ــكن أن يــتـضــمن االخــتــبــار مــجـمــوعــة أســئــلـة
يُـــلـــزم اHـــتـــرشـح بـــاإلجـــابـــة عـــلـــيـــهـــا بـــطـــريـــقـــة مـــخـــتـــصــرة

أومفصلة . 
يــهــدف االخــتـبــار إلـى تـقــيــيم قــدرات اHــتــرشح عــلى
اسـتيعـاب اHعارف الـتطبـيقيـة اHتـعلقـة باألمالك الوقـفية

ومصطلحاتها و تقنيات إدارتها وتسييرها.

�ـكن �ـكن أن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـدأن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـد
اHواضيع اآلتية :اHواضيع اآلتية :

pنقولة و العقاريةHإدارة و تسيير األمالك ا -
pعقود استغالل واستثمار األمالك الوقفية -
pلك الوقفيHالتسوية اإلدارية لوضعية ا -

pنازعات القضائية اخلاصة باألمالك الوقفيةHا -

�ـكن أن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـد�ـكن أن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـد
اHواضيع اآلتية :اHواضيع اآلتية :

القرآن الكر£ و تفسيره و علومه :القرآن الكر£ و تفسيره و علومه :
pتعريف علوم القرآن لغة واصطالحا -

pنشأة علوم القرآن وتطورها -
pدنيHكي واHالقرآن ا -

pأسباب النزول -
pأنواعه و كيفياته pالوحي: تعريفه -

pالقرآن واحلديث النبوي Wالفرق ب -
pجمعه و تدوينه p نزول القرآن -

pالقراءات القرآنية -
pنسوخHالناسخ وا -
pتشابهHاحملكم وا -
pقيدHطلق واHا -

- اHنطوق واHفهوم.
وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.

احلديث النبوي و علومه :احلديث النبوي و علومه :
pأهمية السنة النبوية في التشريع اإلسالمي -

pتدوين السنة النبوية الشريفة -
pنشأة علوم السنة النبوية -

 pموضوع علوم السنة النبوية -
pوضوعHؤلفات في اHأشهر ا -

pاجلرح والتعديل -
- وضع األحاديث : أسبابه ونتائجه.

وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
اHلحـق الثالثاHلحـق الثالث

برنامج برنامج االختبارات لاللتحاق برتبةاالختبارات لاللتحاق برتبة
مفتش إدارة األمالك الوقفية مفتش إدارة األمالك الوقفية ( امتحان مهني ) :

1- اختبار في الثقـافة العـامة :- اختبار في الثقـافة العـامة :

مضمون االختبار وغايته :مضمون االختبار وغايته :
عـلى اHـترشح أن يـتـناول مـوضـوعا عـامـا أو ذا عالقة
بـــأهـم اHـــشـــاكل الـــســــيـــاســـيـــة واالقـــتـــصــــاديـــة والـــثـــقـــافـــيـــة

أواالجتماعية للعالم اHعاصر.
يجب أن يسمح االختبار بتقييم :يجب أن يسمح االختبار بتقييم :

- الـثـقـافـة الـعـامـة لـلـمـتـرشح أو مـسـتـوى اسـتـيـعـابه
pألهم مواضيع الساعة
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يجب أن يسمح االختبار بتقييم :يجب أن يسمح االختبار بتقييم :
- الـثـقـافـة الـعـامـة لـلـمـتـرشح أو مـسـتـوى اسـتـيـعـابه

pألهم مواضيع الساعة
pقدرته على وضع تفكير شامل -

- وجـاهة طـريقـة التـفكـير و األفـكار اHـتنـاولة و هذا
على ضوء إشكالية اHوضوع والرهانات.

�كن أن يتضمن اخـتبار الثقافـة العامة على سبيل�كن أن يتضمن اخـتبار الثقافـة العامة على سبيل
اHثالp أحد اHواضيع اآلتية :اHثالp أحد اHواضيع اآلتية :

pة و آثارها على البلدان في طريق النموHالعو -
 pالتحديات الكبرى لأللفية الثالثة -

pحوار احلضارات -
pحوار شمال - جنوب -

pاحلكم الراشد -
pالوقف والتنمية االقتصادية -
 pالبنوك والبنوك اإلسالمية -

 pالبعد الروحي لثورة التحرير الوطني -
pاإلسالم والبيئة -

pاإلسالم والد�قراطية -
pالصحافة و حرية التعبير -
pحقوق اإلنسان في اإلسالم -

pرأة في اإلسالمHحقوق ا -
- حقوق الطفل في اإلسالم.

وكــــل مــــــوضـــــــوع آخـــــــر ذي طــــــابـع عــــــام أومـــــــوضــــــوع
الساعة.

2 - اختبار حول الوقف في الشريعة اإلسالمية : - اختبار حول الوقف في الشريعة اإلسالمية :
مضمون االختبار وغايته :مضمون االختبار وغايته :

يــــتـــمــــثل االخــــتـــبــــار في مــــعـــاجلــــة مـــوضــــوع يـــتــــعـــلق
بالوقف في الشريعة اإلسالمية.

كــمــا �ــكن أن يــتـضــمن االخــتــبــار مــجـمــوعــة أســئــلـة
يُــلـــزم اHـــتـــرشح  بـــاإلجــابـــة عـــلـــيـــهــا بـــطـــريـــقــة مـــخـــتـــصــرة

أومفصلة. 
يهدف هذا االخـتبار إلى تقيـيم معارف اHترشح في
مــيــدان الــوقف و أحــكـامـه في الــشـريــعــة اإلسالمــيــة وكـذا

التحكم في اHصطلحات واHفاهيم اHتعلقة به.
�ـكن أن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـد�ـكن أن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـد

اHواضيع اآلتية :اHواضيع اآلتية :
pتعلقة بالوقفHاجلوانب الفقهية اخملتلفة ا -

pتاريخ الوقف في اجلزائر -

- مــراقـــبــة تـــســيـــيــر اإليـــرادات والــنـــفــقـــات اخلــاصــة
pبحسابات األوقاف والزكاة

pسجدHمحاسبة مؤسسة ا -
- مـــراقـــبـــة الـــوثـــائق احملـــاســـبـــيـــة و اHـــالـــيـــة لـــلـــجــان

pالدينية
- استثمار أموال الزكاة.

وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.
3 - اختبار حول التدقيق اHالي و احملاسبي : - اختبار حول التدقيق اHالي و احملاسبي :

مضمون االختبار وغايته :مضمون االختبار وغايته :
يـــتــمـــثل االخــتـــبــار في مـــعــاجلـــة مــوضــوع فـي مــجــال

التدقيق اHالي و احملاسبي. 
كـمــا �ـكن أن يــتـضـمـن مـجــمـوعـة مـن األسـئـلــة الـتي
يـــلــتـــزم اHــتـــرشح بـــاإلجــابـــة عــلـــيــهـــا بــطـــريــقـــة مــخـــتــصــرة

أومفصلة. 
يــهــدف االخــتـــبــار إلى تــقــديــر مـــعــارف اHــتــرشح في
اHيـدان اHقصـود و كذا التـحكم في اHصـطلحـات واHفاهيم

اHتعلقة به.
�ـكن أن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـد�ـكن أن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـد

اHواضيع اآلتية :اHواضيع اآلتية :
pالي واحملاسبيHمفهوم التدقيق ا -

pالي و احملاسبيHمنهجية التدقيق ا -
pالية و احملاسبيةHمسك احلسابات ا -

- مــــراقـــبــــة تــــســـيــــيــــر احلـــســــابــــات اHـــالــــيــــة لـــلــــزكـــاة
pواألوقاف

pاخملطط احملاسبي الوطني -
pالية العموميةHمراقبة ا -

 pيزانية البرنامجHا -
pاليةHأعوان تنفيذ العمليات ا -

- دراســــات الــــجـــدوى االقــــتــــصــاديــــة لـلــمــشـاريع
االستثمارية.

وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
اHلحـق الرابعاHلحـق الرابع

برنامج االختبارات لاللتحاقبرنامج االختبارات لاللتحاق
برتبة وكيل أوقاف رئيسيبرتبة وكيل أوقاف رئيسي ( مسابقة خارجية ) :

1 - اختبار في الثقافـة العامة : - اختبار في الثقافـة العامة :
مضمون االختبار وغايته :مضمون االختبار وغايته :

عـلى اHـترشح أن يـتـناول مـوضـوعا عـامـا أو ذا عالقة
بـــأهـم اHـــشـــاكل الـــســــيـــاســـيـــة واالقـــتـــصــــاديـــة والـــثـــقـــافـــيـــة

أواالجتماعية للعالم اHعاصر.
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 pسؤولية  اإلداريةHا -
p ؤسسة العموميةHا -

pاألعمال اإلدارية -
- الصفقات العمومية.

وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.
القانـون اHدنـي :القانـون اHدنـي :

pالنظرية العامة لاللتزام -
pالعقد كمصدر لاللتزام -

pأركان العقد -
pالفسخ والبطالن -

pسؤولية التقصيريةHسؤولية العقدية واHا -
pاإلثراء بال سبب -

pعقد البيع : التزامات األطراف -
pعقد الشركة : تعريف وأركان وآثار الشركة -

pعقد اإليجار -
pقاولةHعقد ا -

pالكفالة -
pلكية بوجه عامHحق ا -

pشتركةHلكية اHلكية الشائعة واHا -
pلكيةHطرق اكتساب ا -

pالرهن الرسمي واحليازي -
pنقولة و العقاريةHاألمالك ا -

- أصناف اHلكية.
وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.

- القانـون التجـاري :- القانـون التجـاري :
pالتاجر -

pاألعمال التجارية -
pالقيد في السجل التجاري -

pمسك الدفاتر التجارية -
pاحملل التجاري -

pالشركات التجارية -
pاألوراق التجارية -

pاإلفالس والتسوية القضائية -
- السندات واألسهم.

وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.
- االقتصاد و اHـالية العـامة :- االقتصاد و اHـالية العـامة :

pاالقتصاد الكلي -
pاليHالسوق ا -

pاألشكال اجلديدة للوقف -
pالعقود الشرعية الستغالل األمالك الوقفية -

 p شروط الوقف و قيود الواقف -
- أنواع الـوقف و شـرعـية بـيع أو اسـتـبدال األمالك

pالوقفية
pاألمالك الوقفية و الوصاية عليها -

pاألموال التي جتب فيها الزكاة -
- اHستفيدون من الزكاة.

وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.
3 - اخـــــتـــبـــار اخـــتـــيـــاري فـي إحـــدى الـــتـــخـــصـــصــات - اخـــــتـــبـــار اخـــتـــيـــاري فـي إحـــدى الـــتـــخـــصـــصــات

اآلتية :اآلتية :
- الــقـــانــون اإلداري أو الــقــانــون اHـــدني أو الــقــانــون

 pالتجاري
pالية العامةHاالقتصاد و ا -

- اHناجمنت العمومي.
مضمون االختبار وغايته :مضمون االختبار وغايته :

يـتــمــثل االخــتـبــار في مــعـاجلــة مــوضـوع عــلى ســبـيل
االخـتــيـار يــخص مــسـألــة في الــقـانــون اإلداري أوالـقــانـون
اHـدني أو الـقـانـون الـتـجـاري واالقـتـصـاد و اHـالـيـة الـعـامة

واHناجمنت العمومي .
كــمــا �ــكن أن يــتـضــمن االخــتــبــار مــجـمــوعــة أســئــلـة
يُـــلـــزم اHـــتـــرشـح بـــاإلجـــابـــة عـــلـــيـــهـــا بـــطـــريـــقـــة مـــخـــتـــصــرة

أومفصلة.
يهدف هذا االخـتبار إلى تقديـر معارف اHترشح في
اHــــيـــاديـن اHـــقــــصـــودة و كــــذا الــــتـــحــــكم في اHــــصــــطـــلــــحـــات

واHفاهيم اHتعلقة بها.
�ـكن أن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـد�ـكن أن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـد

اHواضيع في اHيادين اآلتية :اHواضيع في اHيادين اآلتية :

القانون القانون اإلداري :اإلداري :
pمصادر القانون اإلداري -
pتنظيم اإلدارة اجلزائرية -

pالوصاية -
pعنويةHنظرية الشخصية ا -

pرفق العامHا -
pالرقابة على أعمال اإلدارة -
pامتيازات السلطة العامة -

pنازعة اإلداريةHا -
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يجب أن يسمح االختبار بتقييم :يجب أن يسمح االختبار بتقييم :
- الـثــقـافـة الـعــامـة لـلـمـتــرشح أومـسـتـوى اســتـيـعـابه

pألهم مواضيع الساعة
pقدرته على وضع تفكير شامل -

- وجـاهـة طـريـقـة الـتـفـكـيـر واألفـكـار اHـتـنـاولـة وهذا
على ضوء إشكالية اHوضوع والرهانات.

�كن أن يتضمن اخـتبار الثقافـة العامة على سبيل�كن أن يتضمن اخـتبار الثقافـة العامة على سبيل
اHثالp أحد اHواضيع اآلتية :اHثالp أحد اHواضيع اآلتية :
pاآلفات االجتماعية -

pة وآثارها على البلدان في طريق النموHالعو -
 pالتحديات الكبرى لأللفية الثالثة -

p حوار احلضارات -
pحوار شمال - جنوب -

pاحلكم الراشد -
pالوقف والتنمية االقتصادية -
 pالبنوك و البنوك اإلسالمية -

pالبعد الروحي لثورة التحرير الوطني -
pاإلسالم والبيئة -

pاإلسالم و الد�قراطية -
pالصحافة و حرية التعبير -
pحقوق اإلنسان في اإلسالم -

pرأة في اإلسالمHحقوق ا -
- حقوق الطفل في اإلسالم.

وأي مـــــــــوضــــــوع آخـــــــر ذي طـــــــابع عـــــــام أو مـــــــوضــــــوع
الساعة.

2 - اختبار حول الوقف في الشريعة اإلسالمية : - اختبار حول الوقف في الشريعة اإلسالمية :
مضمون االختبار وغايته :مضمون االختبار وغايته :

يــــتـــمــــثل االخــــتـــبــــار في مــــعـــاجلــــة مـــوضــــوع يـــتــــعـــلق
بالوقف في الشريعة اإلسالمية.

كــمــا �ــكن أن يــتـضــمن االخــتــبــار مــجـمــوعــة أســئــلـة
يُــلـــزم اHـــتـــرشح  بـــاإلجــابـــة عـــلـــيـــهــا بـــطـــريـــقــة مـــخـــتـــصــرة

أومفصلة. 
يهدف هذا االخـتبار إلى تقيـيم معارف اHترشح في
اHيـدان اHقـصـود وكذا الـتحـكم في اHصـطـلحـات واHفـاهيم

اHتعلقة به.
�ـكن أن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـد�ـكن أن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـد

اHواضيع اآلتية :اHواضيع اآلتية :
pتعلقة بالوقفHاجلوانب الفقهية اخملتلفة ا -

pتاريخ الوقف في اجلزائر -

pنظام النقد الدولي -
pاليةHا Wالقانون العضوي لقوان -

pيزانيةHمباد© وقواعد إعداد ا -
pالية في اجلزائرHؤسسات اHا -

pالنفقات واإليرادات -
- مهام ومسؤولية كل من احملاسب العمومي واآلمر

pبالصرف
pيزانيةHرقابة تنفيذ ا -

pبنك اجلزائر -
pقانون النقد و القرض -

- أعباء اخلدمة العمومية.
وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.

- اHناجمنت العمومي :- اHناجمنت العمومي :
pناجمنت العموميHأسس ا -

pناجمنت العموميHاألطراف الفاعلة في ا -
pطرق التسيير العمومي -

pنظمات العموميةHأدوات إدارة ا -
pوجه بالنتائجHالتسيير ا -
pاألداء العمومي Wحتس -
pالسياسات العمومية -

pأنظمة الرقابة الداخلية واخلارجية -
pاالتصال العمومي والعالقات اإلنسانية -

pناجمنت االستراتيجيHا -
pوارد البشريةHمباد© ومفاهيم تسيير ا -

pوارد البشريةHأسس تسيير ا -
pوارد البشريةHمهام وظيفة ا -
pهارات و الكفاءاتHتقييم ا -

 pلوحة قيادة التسيير -
- أنظمة اHعلوماتية.

وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
اHلحـق اخلامساHلحـق اخلامس

برنامج االختبارات لاللتحاق برتبة وكيل أوقاف رئيسيبرنامج االختبارات لاللتحاق برتبة وكيل أوقاف رئيسي
( امتحان مهني ) :

1 - اختبار في الثقافـة العامــة : - اختبار في الثقافـة العامــة :
مضمون االختبار وغايته :مضمون االختبار وغايته :

عـلى اHـترشح أن يـتـناول مـوضـوعا عـامـا أو ذا عالقة
بـــأهـم اHـــشـــاكل الـــســــيـــاســـيـــة واالقـــتـــصــــاديـــة والـــثـــقـــافـــيـــة

أواالجتماعية للعالم اHعاصر.
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اHلحـق السادساHلحـق السادس
برنامج االختبارات لاللتحاق برتبة وكيل أوقافبرنامج االختبارات لاللتحاق برتبة وكيل أوقاف

(مسابقة خارجية ) :
1 - اختبار في الثقافـة العامــة : - اختبار في الثقافـة العامــة :

مضمون االختبار وغايته :مضمون االختبار وغايته :
عـلى اHـترشح أن يـتـناول مـوضـوعا عـامـا أو ذا عالقة
بـــأهـم اHـــشـــاكل الـــســــيـــاســـيـــة واالقـــتـــصــــاديـــة والـــثـــقـــافـــيـــة

أواالجتماعية للعالم اHعاصر.
يجب أن يسمح االختبار بتقييم :يجب أن يسمح االختبار بتقييم :

- الـثـقـافـة الـعـامـة لـلـمـتـرشح أو مـسـتـوى اسـتـيـعـابه
pألهم مواضيع الساعة

pقدرته على وضع تفكير شامل -
- وجـاهة طـريـقـة التـفـكـير واألفـكـار اHـتنـاولـة و هذا

على ضوء إشكالية اHوضوع والرهانات.
�كن أن يتضمن اخـتبار الثقافـة العامة على سبيل�كن أن يتضمن اخـتبار الثقافـة العامة على سبيل

اHثالp أحد اHواضيع اآلتية :اHثالp أحد اHواضيع اآلتية :
pدولة القانون -

pة و آثارها على البلدان في طريق النموHالعو -
 p التحديات الكبرى لأللفية الثالثة -

pحوار احلضارات -
pحوار شمال - جنوب -

pاحلكم الراشد -
pالوقف والتنمية االقتصادية -

 pالبنوك و البنوك  اإلسالمية -
 pالبعد الروحي لثورة التحرير الوطني -

pاإلسالم والبيئة -
pالصحافة و حرية التعبير -

pرأة في اإلسالمHحقوق ا -
pحقوق الطفل في اإلسالم -

pالد�قراطية -
pاحلداثة -

- الدور اجلديد للدولة.
و كـل مــــــوضـــــــوع آخـــــــر ذي طــــــابـع عــــــام أو مـــــــوضــــــوع

الساعـة.
2 - اختبار حول الوقف في الشريعة اإلسالمية : - اختبار حول الوقف في الشريعة اإلسالمية :

مضمون االختبار وغايته :مضمون االختبار وغايته :
يــــتـــمــــثل االخــــتـــبــــار في مــــعـــاجلــــة مـــوضــــوع يـــتــــعـــلق

بالوقف في الشريعة اإلسالمية.

pاألشكال اجلديدة للوقف -
pالعقود الشرعية للوقف -

pشروط الواقف و الوقف -
- أنـواع الــوقف و شـرعـيــة بـيع و اســتـبـدال األمالك

pالوقفية
pاألمالك الوقفية و الوصاية عليها -

pاألموال التي جتب فيها الزكاة -
- اHستفيدون من الزكاة.

و أي موضوع آخر له عالقة باHادة.

3 - اخـــتـــبـــار تـــقـــني حـــول إدارة و تـــســـيـــيـــر األمالك - اخـــتـــبـــار تـــقـــني حـــول إدارة و تـــســـيـــيـــر األمالك
الوقفية :الوقفية :

مضمون االختبار وغايته :مضمون االختبار وغايته :
يـــتــمـــثل االخــتـــبــار في مـــعــاجلـــة مــوضــوع فـي مــجــال

إدارة و تسيير األمالك الوقفية .
كــمــا �ــكن أن يــتـضــمن االخــتــبــار مــجـمــوعــة أســئــلـة
يُــلــزم اHــتـــرشح بــاإلجــابــة عــلــيــهـــا بــطــريــقــة مــخــتــصــرة أو

مفصلة.
يــهــدف االخــتـبــار إلـى تـقــيــيم قــدرات اHــتــرشح عــلى
اســـتـــيــعـــاب اHـــعــارف الـــتـــطـــبــيـــقـــيــة اHـــتـــعـــلــقـــة بـــاألوقــاف

ومصطلحاتها و تقنيات إدارتها و تسييرها.
�ـكن أن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـد�ـكن أن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـد

اHواضيع اآلتية :اHواضيع اآلتية :
- إدارة و تــــســــيـــــيــــر األمالك الـــــوقــــفـــــيــــة اHــــنـــــقــــولــــة

pوالعقارية
pعقود استغالل و استثمار األمالك الوقفية -

pلك الوقفيHالتسوية اإلدارية لوضعية ا -
pنازعات القضائية حول األوقافHا -

pمراقبة تسيير اإليرادات و النفقات -
pسجدHمحاسبة مؤسسة ا -

- مـــراقـــبـــة الـــوثـــائق احملـــاســـبـــيـــة و اHـــالـــيـــة لـــلـــجــان
pالدينية

- إعـداد تصور الستـراتيجـية جمع الـزكاة وتأسيس
pاألوقاف

pاألشكال اجلديدة للوقف -
- حتــــريـــــر الــــعــــقــــود الـــــشــــرعــــيــــة الســــتـــــغالل األمالك

pالوقفية
pمراقبة توزيع أموال الزكاة -

- متابعة استثمار أموال الزكاة.
وأي موضوع آخر ذي طابع عام أو موضوع الساعة.
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القانون اإلداري :القانون اإلداري :
pمصادر القانون اإلداري -

pمباد© تنظيم اإلدارة اجلزائرية -
pرفق العامHا -

pالرقابة على أعمال اإلدارة -
pامتيازات السلطة العامة -

pنازعة اإلداريةHا -
pسؤولية اإلداريةHا -
pؤسسة العموميةHا -

pاألعمال اإلدارية -
pالضبط اإلداري -

- الصفقات العمومية.
وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.

القانـون اHدنـي :القانـون اHدنـي :
pالنظرية العامة لاللتزام -
pالعقد كمصدر لاللتزام -

pسؤولية التقصيريةHسؤولية العقدية واHا -
pاإلثراء بدون سبب -

pعقد البيع : التزامات األطراف -
pعقد الشركة : تعريف وأركان وآثار الشركة -

pعقد اإليجار -
pقاولةHعقد ا -

pالكفالة -
pلكية بوجه عامHحق ا -

pشتركةHلكية اHلكية الشائعة واHا -
pلكيةHطرق اكتساب ا -

pالرهن الرسمي و احليازي -
- األمالك اHنقولة و العقارية.

وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.
القانـون التجـاري :القانـون التجـاري :

pالتاجر -
pاألعمال التجارية -

pالقيد في السجل التجاري -
pمسك الدفاتر التجارية -

pاحملل التجاري -
pالشركات التجارية -
pاألوراق التجارية -

كــمــا �ــكن أن يــتـضــمن االخــتــبــار مــجـمــوعــة أســئــلـة
يُــلـــزم اHـــتـــرشح  بـــاإلجــابـــة عـــلـــيـــهــا بـــطـــريـــقــة مـــخـــتـــصــرة

أومفصلة. 
يهدف هذا االخـتبار إلى تقيـيم معارف اHترشح في
مــيـدان الــوقف و أحـكــامه في الــشـريــعـة اإلسالمــيـة و كـذا

التحكم في اHصطلحات و اHفاهيم اHتعلقة به.

�ـكن �ـكن أن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـدأن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـد
اHواضيع اآلتية :اHواضيع اآلتية :

pتعلقة بالوقفHاجلوانب الفقهية اخملتلفة ا -
pتاريخ الوقف في اجلزائر -

- أنواع الـوقف و شـرعـية بـيع أو اسـتـبدال األمالك
pالوقفية

pاألمالك الوقفية و الوصاية عليها -
pالعقود الشرعية الستغالل األمالك الوقفية -

pاألموال التي جتب فيها الزكاة -
pستفيدون من الزكاةHا -

pالهبة والوصية -
- الهدايا والتبرعات.

و أي موضوع آخر له عالقة باHادة.
3 - اخـــتــــبـــار اخــــتـــيـــاري فـي إحـــدى الــــتـــخــــصـــصـــات - اخـــتــــبـــار اخــــتـــيـــاري فـي إحـــدى الــــتـــخــــصـــصـــات

اآلتيــة :اآلتيــة :
- الــقـــانــون اإلداري أو الــقــانــون اHـــدني أو الــقــانــون

 pالتجاري
pالية العامةHاالقتصاد و ا -

- اHناجمنت العمومي.
مضمون االختبار وغايته :مضمون االختبار وغايته :

يـتــمــثل االخــتـبــار في مــعـاجلــة مــوضـوع عــلى ســبـيل
االخـتـيــار يـخص مـســألـة في الـقـانــون اإلداري أو الـقـانـون
اHـدني أو الـقـانـون الـتـجـاري واالقـتـصـاد و اHـالـيـة الـعـامة

واHناجمنت العمومي .
كــمــا �ــكن أن يــتـضــمن االخــتــبــار مــجـمــوعــة أســئــلـة
يُـــلـــزم اHـــتـــرشـح بـــاإلجـــابـــة عـــلـــيـــهـــا بـــطـــريـــقـــة مـــخـــتـــصــرة

أومفصلة.
يهدف هذا االخـتبار إلى تقديـر معارف اHترشح في
اHيـدان اHقصـود وكذا التـحكم  في اHصـطلحـات واHفاهيم

اHتعلقة بها.
�ـكن أن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـد�ـكن أن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـد

اHواضيع في اHيادين اآلتية :اHواضيع في اHيادين اآلتية :
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عـلى اHـترشح أن يـتـناول مـوضـوعا عـامـا أو ذا عالقة
بـــأهـم اHـــشـــاكل الـــســــيـــاســـيـــة واالقـــتـــصــــاديـــة والـــثـــقـــافـــيـــة

أواالجتماعية للعالم اHعاصر.
يجب أن يسمح االختبار بتقييم :يجب أن يسمح االختبار بتقييم :

- الـثـقـافـة الـعـامـة لـلـمـتـرشح أو مـسـتـوى اسـتـيـعـابه
pألهم مواضيع الساعة

pقدرته على وضع تفكير شامل -
- وجـاهـة طـريـقـة الـتـفـكـيـر واألفـكـار اHـتـنـاولـة وهذا

على ضوء إشكالية اHوضوع والرهانات.
�كن أن يتضمن اخـتبار الثقافـة العامة على سبيل�كن أن يتضمن اخـتبار الثقافـة العامة على سبيل

اHثالp أحد اHواضيع اآلتية :اHثالp أحد اHواضيع اآلتية :
pالتسامح في اإلسالم -

pعتقدHاإلسالم و حرية ا -
pالتصوف في اإلسالم -

pالوقف والتنمية االقتصادية -
pاإلسالم و ظاهرة العنف األسري -
pاإلسالم و ظاهرة الغلو والتطرف -

pةHاإلسالم و العو -
pالبعد الروحي لثورة التحرير الوطني -

pاخلطاب الديني في وسائل اإلعالم -
pاإلسالم والبيئة -

 pحقوق األقليات في اجملتمع اإلسالمي -
pيHاإلسالم و اإلعالن العا Wحقوق اإلنسان ب -

pالشريعة و القانون Wرأة بHحقوق ا -
pحقوق الطفل في اإلسالم -

pعاصرةHاألصالة و ا -
pاحلداثة -

 pالعلمانية -
- حوار احلضارات.

و كـل مــــــوضـــــــوع آخـــــــر ذي طــــــابـع عــــــام أو مـــــــوضــــــوع
الساعة.

2 - اخـــــــتـــــــبـــــــار فـي الــــــــفـــــــقـه اإلسالمـي و قـــــــواعـــــــــده - اخـــــــتـــــــبـــــــار فـي الــــــــفـــــــقـه اإلسالمـي و قـــــــواعـــــــــده
وأصـولـه :وأصـولـه :

مضمون االختبار وغايته :مضمون االختبار وغايته :
يـتـمـثل االختـبـار في مـعاجلـة مـوضـوع يخص مـسـألة

في الفقه اإلسالمي و قواعده و أصوله.
كــمــا �ــكن أن يــتـضــمن االخــتــبــار مــجـمــوعــة أســئــلـة
يُــلـــزم اHـــتـــرشح  بـــاإلجــابـــة عـــلـــيـــهــا بـــطـــريـــقــة مـــخـــتـــصــرة

أومفصلة.

 pاإلفالس والتسوية القضائية -
- السندات والقيم اHنقولة.

وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.

االقتصاد االقتصاد و اHـالية العـامة :و اHـالية العـامة :
pالي في اجلزائرHالسوق ا -

pنظام النقد الدولي -
pاليةHا Wالقانون العضوي لقوان -

pيزانيةHمباد© وقواعد إعداد ا -
pالية في اجلزائرHؤسسات اHا -

pالنفقات واإليرادات -
- مهام ومسؤولية كل من احملاسب العمومي واآلمر

pبالصرف
pيزانيةHرقابة تنفيذ ا -
pقانون النقد و القرض -

- أعباء اخلدمة العمومية.
وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.

اHناجمنت العمومي :اHناجمنت العمومي :
pناجمنت العموميHأسس ا -

pناجمنت العموميHأطراف ا -
pطرق التسيير العمومي -

pنظمات العموميةHأدوات إدارة ا -
pوجه بالنتائجHالتسيير ا -
pاألداء العمومي Wحتس -
pالسياسات العمومية -

pأنظمة الرقابة الداخلية واخلارجية -
pاالتصال العمومي والعالقات اإلنسانية -

pناجمنت االستراتيجيHا -
pوارد البشريةHأسس ومفاهيم تسيير ا -

pوارد البشريةHمهام وظيفة تسييرا -
pهارات و الكفاءاتHتقييم ا -

- لوحة قيادة التسيير.
وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحـق اHلحـق السابعالسابع
برنامج االختبارات لاللتحاق برتبتي إمام أستاذبرنامج االختبارات لاللتحاق برتبتي إمام أستاذ

رئيسي ومرشدة دينية رئيسيةرئيسي ومرشدة دينية رئيسية
(مسابقة خارجية) :

أ - االختبارات الكتابية للقبول :أ - االختبارات الكتابية للقبول :
1 - اختبار في الثقافـة العامــة : - اختبار في الثقافـة العامــة :

مضمون االختبار وغايته :مضمون االختبار وغايته :
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القــواعـد الفقهيـة :القــواعـد الفقهيـة :
pمفهوم القواعد الفقهية -

- تطبيقات القواعد الفقهية.
قواعد أصول الفقه :قواعد أصول الفقه :

pمفهوم القواعد األصولية -
-  تطبيقات القواعد األصولية.

وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.

3 - اخـتـبـار في الـقـرآن الـكـر£ و تـفـسـيره واحلـديث - اخـتـبـار في الـقـرآن الـكـر£ و تـفـسـيره واحلـديث
النبوي و علومهما :النبوي و علومهما :

مضمون االختبار وغايته :مضمون االختبار وغايته :
يتمثل االخـتبار في معاجلة موضوع من موضوعات

القرآن الكر£ وتفسيره واحلديث النبوي وعلومهما.
و�ــكن أن يــتـمــثل االخــتــبـار في كــتــابـة نـص قـرآني
مـع احـتــرام الــرسم الــعـثــمــانيp مع تــفــســيـره واســتــخـراج

بعض معانيه.
يــهــدف االخــتـــبــار إلى تــقـــيــيم مــعـــارف اHــتــرشح في
اHيـدان اHقصـود و كذا حتكـمه في اHصطـلحات  واHـفاهيم

اHتعلقة بها.
�ـكن أن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـد�ـكن أن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـد

اHواضيع اآلتية :اHواضيع اآلتية :
القرآن الكر£ و تفسيره و علومه :القرآن الكر£ و تفسيره و علومه :

pتعريف علوم القرآن لغة واصطالحا -
pنشأة علوم القرآن وتطورها -

pدنيHكي و اHالقرآن ا -
 pأسباب النزول -

 pأنواعه و كيفياته pالوحي : تعريفه -
 pالقرآن واحلديث النبوي Wالفرق ب -

pجمعه و تدوينه pنزول القرآن -
pالقراءات القرآنية -
pنسوخHالناسخ وا -
pتشابهHاحملكم وا -
pقيدHطلق واHا -

- اHنطوق واHفهوم.
وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.

احلديث النبوي و علومه :احلديث النبوي و علومه :
pمكانة السنة النبوية في التشريع اإلسالمي -

pتدوين السنة النبوية -

يهدف هذا االخـتبار إلى تقيـيم معارف اHترشح في
اHيـدان اHقـصـود وكذا الـتحـكم في اHصـطـلحـات واHفـاهيم

اHتعلقة به.
�ـكن �ـكن أن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـدأن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـد

اHواضيع اآلتية :اHواضيع اآلتية :
فقـــه اHعامالت :فقـــه اHعامالت :
pالبيع وأحكامه -
pالربـا و أحكامه -

- الشركة وأنواعها.
فقه األسرة :فقه األسرة :

pالزواج و أحكامه -
pاألنكحة الفاسدة -
pالطـالق و أحكامه -

pاخللــــع -
pالعدة -

 pالنفقة -
- احلضانة.

اHيراث :اHيراث :
pأسباب اإلرث -
pموانع اإلرث -

pأصناف الورثة -
pاحلجب -
pالعصبة -
pالعول -

- الرد.
أصــــول أصــــول الفقـــه :الفقـــه :

pتفق عليهاHاألدلة ا -
pاألدلة اخملتلف فيها -
pاالجتهاد والتقليد -

pالفتوى -
- تقسيم الدالالت.

مقاصـد الشريعــة اإلسالمية :مقاصـد الشريعــة اإلسالمية :
pحفظ النفس -
 pحفظ الدين -
pالHحفظ ا -

pحفظ العقل -
- حفظ العرض.
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pاإلسالم و ظاهرة الغلو والتطرف -
pالبعد الروحي لثورة التحرير الوطني -

pاحلركة الوطنية اجلزائرية -
pاخلطاب الديني في وسائل اإلعالم -

pاإلسالم والبيئة -
 pحقوق األقليات في اجملتمع اإلسالمي -

pيHاإلسالم و اإلعالن العا Wحقوق اإلنسان ب -
pالشريعة و القانون Wرأة بHحقوق ا -

pحقوق الطفل في اإلسالم -
 pتكنولوجيات اإلعالم و االتصال -

pاحلداثة -
- العلمانية.

وكل موضوع آخر ذي طابع عام أو موضوع الساعة.
2 - اختبار في الفقه اإلسالمي وقواعده وأصوله : - اختبار في الفقه اإلسالمي وقواعده وأصوله :

مضمون االختبار وغايته :مضمون االختبار وغايته :
يـتـمـثل االختـبـار في مـعاجلـة مـوضـوع يخص مـسـألة

في الفقه اإلسالمي و قواعده و أصوله.
كــمــا �ــكن أن يــتـضــمن االخــتــبــار مــجـمــوعــة أســئــلـة
يُــلـــزم اHـــتـــرشح  بـــاإلجــابـــة عـــلـــيـــهــا بـــطـــريـــقــة مـــخـــتـــصــرة

أومفصلة. 
يهدف هذا االخـتبار إلى تقيـيم معارف اHترشح في
اHيـدان اHقصـود و كذا التـحكم في اHصـطلحـات واHفاهيم

اHتعلقة به.
�ـكن أن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـد�ـكن أن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـد

اHواضيع اآلتية :اHواضيع اآلتية :
فقـــه اHعامالت :فقـــه اHعامالت :
pالبيع وأحكامه -
pالربـا و أحكامه -

- الشركة وأنواعها.
فقه األسرة :فقه األسرة :

pالزواج و أحكامه -
pاألنكحة الفاسدة -
pالطـالق و أحكامه -

pاخللــــع -
pالعدة -

 pالنفقة -
- احلضانة.

pنشأة السنة النبوية -
pاجلرح والتعديل -

pوضع احلديث : أسبابه ونتائجه -
- أهم كتب السنة النبوية :

pصحيح البخاري *
pصحيح مسلم *

 p س» ابن ماجة *
p جامع الترميذي *

* موطأ اإلمام مالك.
و أي موضوع آخر له عالقة باHادة.

ب - اختبـار شفوي للقبول النهائي :ب - اختبـار شفوي للقبول النهائي :
يــتـمـثل االخــتـبــار الـشـفــوي في مـنــاقـشـة عــامـة أمـام

جلنة االمتحان حول موضوع له عالقة بالبرنامج. 
يـــهــدف االخـــتـــبــار إلى تـــقــيـــيم قـــدرات اHــتـــرشح في

التعبير الشفوي و التواصل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
اHلحـق الثامناHلحـق الثامن

برنامج االختبارات لاللتحاق برتبتي إمام أستاذبرنامج االختبارات لاللتحاق برتبتي إمام أستاذ
رئيسي ومرشدة دينية رئيسيةرئيسي ومرشدة دينية رئيسية

(امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافـة العامــة : - اختبار في الثقافـة العامــة :

مضمون االختبار وغايته :مضمون االختبار وغايته :
عـلى اHـترشح أن يـتـناول مـوضـوعا عـامـا أو ذا عالقة
بـــأهـم اHـــشـــاكل الـــســــيـــاســـيـــة واالقـــتـــصــــاديـــة والـــثـــقـــافـــيـــة

أواالجتماعية للعالم اHعاصر.
يجب أن يسمح االختبار بتقييم :يجب أن يسمح االختبار بتقييم :

- الـثـقـافـة الـعـامـة لـلـمـتـرشح أو مـسـتـوى اسـتـيـعـابه
pألهم مواضيع الساعة

pقدرته على وضع تفكير شامل -
- وجـاهـة طـريـقـة الـتـفـكـيـر واألفـكـار اHـتـنـاولـة وهذا

على ضوء إشكالية اHوضوع والرهانات.
�كن أن يتضمن اخـتبار الثقافـة العامة على سبيل�كن أن يتضمن اخـتبار الثقافـة العامة على سبيل

اHثالp أحد اHواضيع اآلتية :اHثالp أحد اHواضيع اآلتية :
pحوار احلضارات -

pاإلسالم و الد�قراطية -
pالغزو الثقافي -

pالتصوف في اإلسالم -
pالوقف والتنمية االقتصادية -

pاإلسالم و ظاهرة العنف األسري -
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�ـكن أن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـد�ـكن أن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـد
اHواضيع اآلتية :اHواضيع اآلتية :

القرآن الكر£ و تفسيره و علومه :القرآن الكر£ و تفسيره و علومه :
pجمعه و تدوينه pنزول القرآن -

pدنيHكي واHالقرآن ا -
pأسباب النزول -

pالوحي: أنواعه وكيفياته -
pالقرآن واحلديث النبوي Wالفرق ب -

pالقراءات القرآنية -
pنسوخHالناسخ وا -
pتشابهHاحملكم وا -
pقيدHطلق واHا -

pفهومHنطوق واHا -
pمدارس التفسير -

- االجتاهات احلديثة في التفسير.
وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.

احلديث النبوي و علومه :احلديث النبوي و علومه :
pتدوين السنة النبوية ومراحله -

pعلوم السنة النبوية -
pاجلرح والتعديل -

pطبقات محدثي السنة النبوية -
pوضع احلديث : أسبابه ونتائجه -

- أهم كتب السنة النبوية :
pموطأ اإلمام مالك و خصائصه *
pصحيح البخاري و خصائصه *

* صحيح مسلم و خصائصه.
وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
اHلحـق التاسعاHلحـق التاسع

برنامج االختبارات لاللتحاق برتبتي إمام أستاذبرنامج االختبارات لاللتحاق برتبتي إمام أستاذ
ومرشدة دينيةومرشدة دينية

(مسابقة خارجية) :
أ - االختبارات الكتابية للقبول :أ - االختبارات الكتابية للقبول :
1 - اختبار في الثقافـة العامـة : - اختبار في الثقافـة العامـة :

مضمون االختبار وغايته :مضمون االختبار وغايته :
عـلى اHـترشح أن يـتـناول مـوضـوعا عـامـا أو ذا عالقة
بـــأهـم اHـــشـــاكل الـــســــيـــاســـيـــة واالقـــتـــصــــاديـــة والـــثـــقـــافـــيـــة

أواالجتماعية للعالم اHعاصر.

اHيراث :اHيراث :
pأسباب اإلرث -
pموانع اإلرث -

pأصناف الورثة -
pاحلجب -
pالعصبة -
p العول -

- الرد.
أصــــول أصــــول الفقـــه :الفقـــه :

 pتفق عليهاHاألدلة ا -
pاألدلة اخملتلف فيها -
p االجتهاد والتقليد -

pالفتوى -
- تقسيم الدالالت.

مقاصـد الشريعــة اإلسالمية :مقاصـد الشريعــة اإلسالمية :
pحفظ النفس -
 pحفظ الدين -
pالHحفظ ا -

pحفظ العقل -
- حفظ العرض.

القــواعـد الفقهيـة :القــواعـد الفقهيـة :
pمفهوم القواعد الفقهية -

- تطبيقات القواعد الفقهية.
قواعد أصول الفقه :قواعد أصول الفقه :

pمفهوم القواعد األصولية -
-  تطبيقات القواعد األصولية.

وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.
3 - اخـتـبـار في الـقـرآن الـكـر£ و تـفـسـيره واحلـديث - اخـتـبـار في الـقـرآن الـكـر£ و تـفـسـيره واحلـديث

النبوي و علومهما :النبوي و علومهما :
مضمون االختبار وغايته :مضمون االختبار وغايته :

يتمثل االخـتبار في معاجلة موضوع من موضوعات
القرآن الكر£ وتفسيره واحلديث النبوي وعلومهما.

و�ــكن أن يــتـمــثل االخــتــبـار في كــتــابـة نـص قـرآني
مع احـتــرام الــرسم الــعـثــمــاني ودراســته دراسـة أصــولــيـة

فقهيةp مع تفسيره واستخراج بعض معانيه.
يــهــدف االخــتـــبــار إلى تــقـــيــيم مــعـــارف اHــتــرشح في
اHــــيــــاديـن اHــــقــــصــــودة و كــــذا حتـــــكــــمه فـي اHــــصــــطــــلــــحــــات

واHفاهيم اHتعلقة بها.
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�ـكن أن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـد�ـكن أن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـد
اHواضيع اآلتية :اHواضيع اآلتية :

 فقـــه اHعامالت التجارية : فقـــه اHعامالت التجارية :
pالبيع وأحكامه -
pالربـا وأحكامه -

- الشركة وأنواعها.

فقه فقه األسرة :األسرة :
pالزواج وأحكامه -
pاألنكحة الفاسدة -
pالطـالق وأحكامه -

pاخللــــع -
pالعدة -

 pالنفقة -
- احلضانة.

اHيراث :اHيراث :
pأسباب اإلرث -
pموانع اإلرث -

pأصناف الورثة -
pاحلجب -
pالعصبة -
pالعول -
-  الرد.

أصــــول الفقـــه :أصــــول الفقـــه :
 pتفق عليهاHاألدلة ا -
pاألدلة اخملتلف فيها -
p االجتهاد والتقليد -

pالفتوى -
- تقسيم الدالالت.

مقاصـد الشريعــة اإلسالمية :مقاصـد الشريعــة اإلسالمية :
pحفظ النفس -
 pحفظ الدين -
pالHحفظ ا -

pحفظ العقل -
- حفظ العرض.

و أي موضوع آخر له عالقة باHادة.

يجب أن يسمح االختبار بتقييم :يجب أن يسمح االختبار بتقييم :
- الـثـقـافـة الـعـامـة لـلـمـتـرشح أو مـسـتـوى اسـتـيـعـابه

pألهم مواضيع الساعة
pقدرته على وضع تفكير شامل -

- وجـاهة طـريـقـة التـفـكـير و األفـكـار اHـتنـاولـة وهذا
على ضوء إشكالية اHوضوع والرهانات.

�كن أن يتضمن اخـتبار الثقافـة العامة على سبيل�كن أن يتضمن اخـتبار الثقافـة العامة على سبيل
اHثالp أحد اHواضيع اآلتية :اHثالp أحد اHواضيع اآلتية :

pالقرآن و العلم -
pالعمل في اإلسالم -

pاإلسالم و ظاهرة الغلو والتطرف -
pالبعد الروحي لثورة التحرير الوطني -

pاخلطاب الديني في وسائل اإلعالم -
pاإلسالم و الد�قراطية -

pاإلسالم والبيئة -
p حقوق اإلنسان في اإلسالم -

pرأة في اإلسالمHحقوق ا -
pحقوق الطفل في اإلسالم -

pعاصرةHاألصالة و ا -
pاحلداثة -

pالعلمانية -
pحوار احلضارات -

pاالقتصاد اإلسالمي -
pاآلفات االجتماعية -

- احلركة الوطنية اجلزائرية.
وكـل مــــــوضــــــوع آخـــــــر ذي طــــــابــع عــــــام أو مـــــــوضـــــوع

الساعة.
2 - اختبار في الفقه اإلسالمي وقواعده وأصوله : - اختبار في الفقه اإلسالمي وقواعده وأصوله :

مضمون االختبار وغايته :مضمون االختبار وغايته :

يـتـمـثل االختـبـار في مـعاجلـة مـوضـوع يخص مـسـألة
في الفقه اإلسالمي و قواعده و أصوله.

كــمــا �ــكن أن يــتـضــمن االخــتــبــار مــجـمــوعــة أســئــلـة
يُــلـــزم اHـــتـــرشح  بـــاإلجــابـــة عـــلـــيـــهــا بـــطـــريـــقــة مـــخـــتـــصــرة

أومفصلة. 

يهدف هذا االخـتبار إلى تقيـيم معارف اHترشح في
اHيـدان اHقصـود وكذا التـحكم  في اHصـطلحـات واHفاهيم

اHتعلقة به.
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ب - اختبـار شفوي للقبول النهائي :ب - اختبـار شفوي للقبول النهائي :
يـــتـــمـــثل االخـــتـــبـــار في مـــنـــاقــشـــة عـــامـــة أمـــام جلـــنــة

االمتحان حول موضوع له عالقة بالبرنامج.
يـــهــدف االخـــتـــبــار إلى تـــقــيـــيم قـــدرات اHــتـــرشح في

التعبير الشفوي و التواصل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
اHلحـق العاشراHلحـق العاشر

برنامج االختبارات لاللتحاق برتبة إمام أستاذبرنامج االختبارات لاللتحاق برتبة إمام أستاذ
(امتحان مهني) :

1 - اختبار في الثقافـة العامـة : - اختبار في الثقافـة العامـة :
مضمون االختبار وغايته :مضمون االختبار وغايته :

عـلى اHـترشح أن يـتـناول مـوضـوعا عـامـا أو ذا عالقة
بـــأهـم اHـــشـــاكل الـــســــيـــاســـيـــة واالقـــتـــصــــاديـــة والـــثـــقـــافـــيـــة

أواالجتماعية للعالم اHعاصر.
يجب أن يسمح االختبار بتقييم :يجب أن يسمح االختبار بتقييم :

- الـثـقـافـة الـعـامـة لـلـمـتـرشح أو مـسـتـوى اسـتـيـعـابه
pألهم مواضيع الساعة

pقدرته على وضع تفكير شامل -
- وجـاهة طـريـقـة التـفـكـير و األفـكـار اHـتنـاولـة وهذا

على ضوء إشكالية اHوضوع والرهانات.
�كن أن يتضمن اخـتبار الثقافـة العامة على سبيل�كن أن يتضمن اخـتبار الثقافـة العامة على سبيل

اHثالp أحد اHواضيع اآلتية :اHثالp أحد اHواضيع اآلتية :
pالقرآن و العلم -

 p قيمة العمل في اإلسالم -
pالتصوف اإلسالمي -

pاإلسالم و ظاهرة الغلو والتطرف -
pالبعد الروحي لثورة التحرير الوطني -

pاخلطاب الديني في وسائل اإلعالم -
pاإلسالم والبيئة -

pحقوق اإلنسان في اإلسالم -
pرأة في اإلسالمHحقوق ا -
pحقوق الطفل في اإلسالم -

pعاصرةHاألصالة و ا -
pاحلداثة -

 pالعلمانية -
pاإلسالم و اقتصاد السوق -

pالعلم في اإلسالم -
pاآلفات االجتماعية -

- احلركة الوطنية اجلزائرية.
وكل موضوع آخر ذي طابع عام أو موضوع الساعة.

3 - اخـتـبـار في الــقـرآن الـكـر£ و تـفــسـيـره والـسـنـة - اخـتـبـار في الــقـرآن الـكـر£ و تـفــسـيـره والـسـنـة
النبوية وعلومهما :النبوية وعلومهما :

مضمون االختبار وغايته :مضمون االختبار وغايته :
يتمثل االخـتبار في معاجلة موضوع من موضوعات

القرآن الكر£ وتفسيره واحلديث النبوي وعلومهما.
و�ــكن أن يــتـمــثل االخــتــبـار في كــتــابـة نـص قـرآني
مع احـتــرام الــرسم الــعـثــمــاني ودراســته دراسـة أصــولــيـة

فقهيةp مع تفسيره واستخراج بعض معانيه.
يــهــدف االخــتـــبــار إلى تــقـــيــيم مــعـــارف اHــتــرشح في
اHيدان اHقصـود و كذا حتكمه في اHصطـلحات  و اHفاهيم

اHتعلقة بها.
�ـكن أن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـد�ـكن أن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـد

اHواضيع اآلتية :اHواضيع اآلتية :
القرآن الكر£ و تفسيره و علومه :القرآن الكر£ و تفسيره و علومه :
pجمعه و تدوينه pنزول القرآن -

pدنيHكي واHالقرآن ا -
  pأسباب النزول -

 pأنواعه و كيفياته pالوحي -
 pالقرآن واحلديث النبوي Wالفرق ب -

pالقراءات القرآنية -
pنسوخHالناسخ وا -
pتشابهHاحملكم وا -
pقيدHطلق واHا -

pفهومHنطوق واHا -
pمدارس التفسير -

- االجتاهات احلديثة في التفسير.
وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.

السنة النبوية و علومها :السنة النبوية و علومها :
pتدوين السنة النبوية ومراحلها -

pعلوم السنة النبوية -
pاجلرح والتعديل -

pوضع احلديث : أسبابه ونتائجه -
- أهم كتب السنة النبوية :

 pموطأ اإلمام مالك و خصائصه *
pصحيح البخاري و خصائصه *

* صحيح مسلم و خصائصه.
و أي موضوع آخر له عالقة باHادة.
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مقاصـد الشريعــة اإلسالمية :مقاصـد الشريعــة اإلسالمية :
pحفظ النفس -
 pحفظ الدين -
pالHحفظ ا -

pحفظ العقل -
- حفظ العرض.

وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.

3 - اخـتـبـار في الـقـرآن الـكـر£ و تـفـسـيره واحلـديث - اخـتـبـار في الـقـرآن الـكـر£ و تـفـسـيره واحلـديث
النبوي و علومهما :النبوي و علومهما :

مضمون مضمون االختبار وغايته :االختبار وغايته :
يتمثل االخـتبار في معاجلة موضوع من موضوعات

القرآن الكر£ وتفسيره واحلديث النبوي وعلومهما.
و�ــكن أن يــتـمــثل االخــتــبـار في كــتــابـة نـص قـرآني
مع احـتــرام الــرسم الــعـثــمــاني ودراســته دراسـة أصــولــيـة

فقهيةp مع تفسيره واستخراج بعض معانيه.
يــهــدف االخــتـــبــار إلى تــقـــيــيم مــعـــارف اHــتــرشح في
اHيدان اHقصـود و كذا حتكمه في اHصطـلحات  و اHفاهيم

اHتعلقة بها.
�ـكن أن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـد�ـكن أن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـد

اHواضيع اآلتية :اHواضيع اآلتية :
القرآن الكر£ و تفسيره و علومه :القرآن الكر£ و تفسيره و علومه :
pجمعه و تدوينه pنزول القرآن -

pدنيHكي واHالقرآن ا -
  pأسباب النزول -

 pأنواعه و كيفياته pالوحي -
 pالقرآن واحلديث النبوي Wالفرق ب -

pالقراءات القرآنية -
pنسوخHالناسخ وا -
pتشابهHاحملكم وا -
pقيدHطلق واHا -

pفهومHنطوق واHا -
pمدارس التفسير -

- االجتاهات احلديثة في التفسير.
وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.

السنة النبوية و علومها :السنة النبوية و علومها :
pتدوين السنة النبوية ومراحلها -

pعلوم السنة النبوية -

2 -  - اختبار في الفقه اإلسالمي و قواعده و أصوله :اختبار في الفقه اإلسالمي و قواعده و أصوله :
مضمون االختبار وغايته :مضمون االختبار وغايته :

يـتـمـثل االختـبـار في مـعاجلـة مـوضـوع يخص مـسـألة
في الفقه اإلسالمي و قواعده و أصوله.

كــمــا �ــكن أن يــتـضــمن االخــتــبــار مــجـمــوعــة أســئــلـة
يُــلــزم اHــتــرشح  بــاإلجــابــة عــلــيـهــا بــطــريــقــة مــخــتــصـرة أو

مفصلة. 
يهدف هذا االخـتبار إلى تقيـيم معارف اHترشح في
اHيـدان اHقصـود و كذا التـحكم في اHصـطلحـات واHفاهيم

اHتعلقة به.
�ـكن أن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـد�ـكن أن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـد

اHواضيع في اHيادين اآلتية :اHواضيع في اHيادين اآلتية :
فقـــه اHعامالت التجارية :فقـــه اHعامالت التجارية :

pالبيع و أحكامه -
pالربـا و أحكامه -

- الشركة وأنواعها.
فقه األسرة :فقه األسرة :

pالزواج و أحكامه -
pاألنكحة الفاسدة -
pالطـالق و أحكامه -

pاخللــــع -
pالعدة -

 pالنفقة -
- احلضانة.

اHيراث :اHيراث :
pأسباب اإلرث -
pموانع اإلرث -

pأصناف الورثة -
pاحلجب -
pالعصبة -
pالعول -
-  الرد.

أصــــول أصــــول الفقـــه :الفقـــه :
 pتفق عليهاHاألدلة ا -
pاألدلة اخملتلف فيها -
pاالجتهاد والتقليد -

pالفتوى -
- تقسيم الدالالت.
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pأنواع الشركات -
pيـــراثHا -
pالوصيـــة -
 pالهبـــــة -

- الوقــــف و مشروعيته.

أصــول الفقــه :أصــول الفقــه :
pتعريف احلكم الشرعي -
pأقسام احلكم الشرعي -

- مصادر التشريع اإلسالمي.
وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.

3 - اخـتـبـار في الــقـرآن الـكـر£ و تـفــسـيـره والـسـنـة - اخـتـبـار في الــقـرآن الـكـر£ و تـفــسـيـره والـسـنـة
النبوية وعلومهما :النبوية وعلومهما :

مضمون االختبار وغايته :مضمون االختبار وغايته :

يتمثل االخـتبار في معاجلة موضوع من موضوعات
القرآن الكر£ وتفسيره واحلديث النبوي وعلومهما.

و�ــكن أن يــتـمــثل االخــتــبـار في كــتــابـة نـص قـرآني
مع احـتــرام الــرسم الــعـثــمــاني ودراســته دراسـة أصــولــيـة

فقهيةp مع تفسيره واستخراج بعض معانيه.

يــهــدف االخــتـــبــار إلى تــقـــيــيم مــعـــارف اHــتــرشح في
اHيـدان اHـقـصـود وكـذا حتـكمه فـي اHصـطـلـحـات واHـفـاهيم

اHتعلقة بها.

�ـكن أن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـد�ـكن أن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـد
اHواضيع اآلتية :اHواضيع اآلتية :

pتعريف علوم القرآن -
pنشأة علوم القرآن وتطورها -

p £تثبيت العقيدة من خالل القرآن الكر -
pالقرآن و العقل -

p£الصحة النفسية واجلسمية في القرآن الكر -
pمكانة السنة النبوية في الشريعة اإلسالمية -
- الفرق بW احلديث النبوي و احلديث القدسي.

وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.

ب - اختبـار شفوي للقبول النهائي :ب - اختبـار شفوي للقبول النهائي :

يـــتـــمـــثل االخـــتـــبـــار في مـــنـــاقــشـــة عـــامـــة أمـــام جلـــنــة
االمتحان حول موضوع له عالقة بالبرنامج.

يـــهــدف االخـــتـــبــار إلى تـــقــيـــيم قـــدرات اHــتـــرشح في
التعبير الشفوي و التواصل.

pاجلرح والتعديل -
pوضع احلديث : أسبابه ونتائجه -

- أهم كتب السنة النبوية :
pموطأ اإلمام مالك و خصائصه *
pصحيح البخاري و خصائصه *

* صحيح مسلم و خصائصه.
وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
اHلحق احلادي عشراHلحق احلادي عشر

برنامج االختبارات لاللتحاق برتبة إمام مدرسبرنامج االختبارات لاللتحاق برتبة إمام مدرس
(مسابقة خارجية) :

أ - االختبارات الكتابية للقبول :أ - االختبارات الكتابية للقبول :
1 - اختبار في دراسة نص : - اختبار في دراسة نص :
مضمون االختبار وغايته :مضمون االختبار وغايته :

يـــتـــمــــثل االخـــتـــبــــار في دراســـة نـص أدبي أو غـــيـــره
يتناول اHسائل اآلتية :

pفردات و معاني الكلماتHا pاجلانب اللغوي -
pشرح العبارات أو الكلمات -

pالتحاليل النحوية -
- فهم النص.

يهـدف االخـتبـار إلى فحص درجـة حتكم اHـترشح في
اللغة و النحو و تركيب اجلمل وفهم النص.

2 - اختبار في الشريعة اإلسالمية : - اختبار في الشريعة اإلسالمية :
مضمون االختبار وغايته :مضمون االختبار وغايته :

يـتـمـثل االختـبـار في مـعاجلـة مـوضـوع يخص مـسـألة
في الشريعة اإلسالمية.

كــمــا �ــكن أن يــتـضــمن االخــتــبــار مــجـمــوعــة أســئــلـة
يُــلــزم اHــتــرشح  بــاإلجــابــة عــلــيـهــا بــطــريــقــة مــخــتــصـرة أو

مفصلة. 
يــهــدف االخــتـــبــار إلى تــقـــيــيم مــعـــارف اHــتــرشح في
اHيدان اHقصـود و كذا حتكمه في اHصطـلحات  و اHفاهيم

اHتعلقة بها.
�ـكن أن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـد�ـكن أن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـد

اHواضيع اآلتية :اHواضيع اآلتية :
الفقـــه :الفقـــه :

 pالبيع اجلائز -
pالربا و أحكامه -
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3 - اخـتـبـار في الــقـرآن الـكـر£ و تـفــسـيـره والـسـنـة - اخـتـبـار في الــقـرآن الـكـر£ و تـفــسـيـره والـسـنـة
النبوية وعلومهما :النبوية وعلومهما :

مضمون االختبار وغايته :مضمون االختبار وغايته :
يتمثل االخـتبار في معاجلة موضوع من موضوعات

القرآن الكر£ وتفسيره واحلديث النبوي وعلومهما.
و�ــكن أن يــتـمــثل االخــتــبـار في كــتــابـة نـص قـرآني
مـع احـتــرام الــرسم الــعـثــمــانيp مع تــفــســيـره واســتــخـراج
بـعض معانـيهp أو شرح حديث نـبوي شريف و اسـتخراج

معانيه.
يــهــدف االخــتـــبــار إلى تــقـــيــيم مــعـــارف اHــتــرشح في
اHيدان اHقصـود و كذا حتكمه في اHصطـلحات  و اHفاهيم

اHتعلقة بها.
�ـكن أن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـد�ـكن أن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـد

اHواضيع اآلتية :اHواضيع اآلتية :
pتعريف علوم القرآن -

pنشأة علوم القرآن وتطورها -
p £تثبيت العقيدة من خالل القرآن الكر -

pالقرآن و العقل -
 p£الصحة النفسية و اجلسمية في القرآن الكر -
pمكانة احلديث النبوي في الشريعة اإلسالمية -
- الفرق بW احلديث النبوي و احلديث القدسي.

وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحق الثالث عشراHلحق الثالث عشر
برنامج االختبارات لاللتحاق برتبة أستاذ التعليمبرنامج االختبارات لاللتحاق برتبة أستاذ التعليم

القرآنيالقرآني (مسابقة خارجية) :

أ - االختبارات الكتابية للقبول :أ - االختبارات الكتابية للقبول :
1 - اختبار في دراسـة نـص : - اختبار في دراسـة نـص :

مضمون االختبار وغايته :مضمون االختبار وغايته :
يـــتـــمــــثل االخـــتـــبــــار في دراســـة نـص أدبي أو غـــيـــره

يتناول اHسائل اآلتية :
pفردات و معاني الكلماتHا pاجلانب اللغوي -

pشرح العبارات أو الكلمات -
pحتليل لغوي -

- فهم النص.
يهـدف االخـتبـار إلى فحص درجـة حتكم اHـترشح في

اللغة و النحو و تركيب اجلمل وفهم النص.

اHلحق الثاني عشراHلحق الثاني عشر
برنامج برنامج االختبارات لاللتحاق برتبة إمام مدرساالختبارات لاللتحاق برتبة إمام مدرس

(امتحان مهني) :
اختبار في دراسة نص :اختبار في دراسة نص :

مضمون االختبار وغايته :مضمون االختبار وغايته :
يـــتـــمــــثل االخـــتـــبــــار في دراســـة نـص أدبي أو غـــيـــره

يتناول اHسائل اآلتية :
pفردات و معاني الكلماتHا pاجلانب اللغوي -

pشرح العبارات أو الكلمات -
pالتحاليل النحوية -
pتصريف األفعال -

- فهم النص.
يهـدف االخـتبـار إلى فحص درجـة حتكم اHـترشح في

اللغة و النحو و تركيب اجلمل وفهم النص.
2 - اختبار في الشريعة اإلسالمية : - اختبار في الشريعة اإلسالمية :

مضمون االختبار وغايته :مضمون االختبار وغايته :
يـتـمـثل االختـبـار في مـعاجلـة مـوضـوع يخص مـسـألة

في الشريعة اإلسالمية.
كــمــا �ــكن أن يــتـضــمن االخــتــبــار مــجـمــوعــة أســئــلـة
يُــلــزم اHــتــرشح  بــاإلجــابــة عــلــيـهــا بــطــريــقــة مــخــتــصـرة أو

مفصلة. 
يــهــدف االخــتـــبــار إلى تــقـــيــيم مــعـــارف اHــتــرشح في
اHيدان اHقصـود و كذا حتكمه في اHصطـلحات  و اHفاهيم

اHتعلقة بها.
�ـكن أن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـد�ـكن أن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـد

اHواضيع في اHيادين اآلتية :اHواضيع في اHيادين اآلتية :
الفقـــه الفقـــه :

pالبيع اجلائز -
pالربا و أحكامه -

pأنواع الشركات في اإلسالم -
pيـــراثHا -
pالوصيـــة -
 pالهبـــــة -

- الوقــــف و مشروعيته.
أصــول أصــول الفقــه :الفقــه :

pتعريف احلكم الشرعي -
pأقسام احلكم الشرعي -

- مصادر التشريع اإلسالمي.
وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.
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pالقراءات و كبار القراء -
- جمع القرآن وترتيبه.

وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.
ب - اختبار شفوي للقبول النهائي :ب - اختبار شفوي للقبول النهائي :

يـــتـــمـــثل االخـــتـــبـــار في مـــنـــاقــشـــة عـــامـــة أمـــام جلـــنــة
االمتحان حول موضوع له عالقة بالبرنامج.

يـــهــدف االخـــتـــبــار إلى تـــقــيـــيم قـــدرات اHــتـــرشح في
التعبير الشفوي و التواصل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
اHلحق الرابع عشراHلحق الرابع عشر

برنامج االختبارات لاللتحاق برتبة أستاذ التعليمبرنامج االختبارات لاللتحاق برتبة أستاذ التعليم
القرآنيالقرآني

( امتحان مهني ) :
1 - اختبار في دراسـة نـص : - اختبار في دراسـة نـص :

مضمون مضمون االختبار وغايته :االختبار وغايته :
يـــتـــمــــثل االخـــتـــبــــار في دراســـة نـص أدبي أو غـــيـــره

يتناول اHسائل اآلتية :
pفردات و معاني الكلماتHا pاجلانب اللغوي -

pشرح العبارات أو الكلمات -
pحتليل لغوي -

- فهم النص.
يهـدف االخـتبـار إلى فحص درجـة حتكم اHـترشح في

اللغة و النحو و تركيب اجلمل وفهم النص.
2 - اختبار في التربية اإلسالمية : - اختبار في التربية اإلسالمية :

مضمون االختبار وغايته :مضمون االختبار وغايته :
يـتـمـثل االختـبـار في مـعاجلـة مـوضـوع يخص مـسـألة

في التربية اإلسالمية.
كــمــا �ــكن أن يــتـضــمن االخــتــبــار مــجـمــوعــة أســئــلـة
يُــلــزم  اHـتــرشح  بــاإلجــابـة عــلــيـهــا بــطـريــقــة مـخــتــصـرة أو

مفصلة.
يــهــدف االخــتـــبــار إلى تــقـــيــيم مــعـــارف اHــتــرشح في
اHيدان اHقصـود  و كذا حتكمه في اHصطـلحات و اHفاهيم

اHتعلقة به.
�ـكن أن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـد�ـكن أن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـد

اHواضيع اآلتية :اHواضيع اآلتية :
فقــه العبـادات :فقــه العبـادات :

 pالطهــارة -
pالصالة و أحكامها -

2 - اختبار في التربية اإلسالمية : - اختبار في التربية اإلسالمية :
مضمون االختبار وغايته :مضمون االختبار وغايته :

يـتـمـثل االختـبـار في مـعاجلـة مـوضـوع يخص مـسـألة
في التربية اإلسالمية.

كــمــا �ــكن أن يــتـضــمن االخــتــبــار مــجـمــوعــة أســئــلـة
يُــلــزم اHــتــرشح  بــاإلجــابــة عــلــيـهــا بــطــريــقــة مــخــتــصـرة أو

مفصلة. 
يــهــدف االخــتـــبــار إلى تــقـــيــيم مــعـــارف اHــتــرشح في
اHيـدان اHـقصـود و كذا حتـكـمه في اHصـطلـحـات واHفـاهيم

اHتعلقة بها.
�ـكن أن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـد�ـكن أن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـد

اHواضيع اآلتية :اHواضيع اآلتية :
فقــه العبـادات :فقــه العبـادات :

 pالطهــارة -
pالصالة و أحكامها -

pسنونةHالصلوات ا -
pاألذان وإقامة الصالة -

- مظاهر اليسر في العبادات.
فقــه األسـرة :فقــه األسـرة :

pالزواج و الطالق -
 pالنفقة -

 pاحلضانة -
pالرضاعة -

- دور األسرة في تربية اجملتمع وتنميته.
وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.

3 - اختبار في القرآن الكر£ و رسمه ومعانيه : - اختبار في القرآن الكر£ و رسمه ومعانيه :
مضمون االختبار وغايته :مضمون االختبار وغايته :

يــتــمــثل االخــتــبــار في مــعــاجلــة مــوضــوع في الــقـرآن
الكر£ و رسمه و معانيه.

و�ــكن أن يــتـمــثل االخــتــبـار في كــتــابـة نـص قـرآني
pمع احــتــرام الـــرسم الــعــثـــمــاني ودراســتـه دراســة لــغــويــة

و�كن أن يطالب بتفسيره واستخراج بعض معانيه.
يــهــدف االخــتـــبــار إلى تــقـــيــيم مــعـــارف اHــتــرشح في
اHيـدان اHـقصـود و كذا حتـكـمه في اHصـطلـحـات واHفـاهيم

اHتعلقة به.
�ـكن أن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـد�ـكن أن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـد

اHواضيع اآلتية :اHواضيع اآلتية :
pالوحي -

pدنيHكي واHالقرآن ا -
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pحتليل لغوي -
- فهم النص.

يهـدف االخـتبـار إلى فحص درجـة حتكم اHـترشح في
اللغة والنحو و تركيب اجلمل و فهم النص.

2 - اختبار في التربية اإلسالميـة :  - اختبار في التربية اإلسالميـة : 
مضمون االختبار وغايته :مضمون االختبار وغايته :

يتمثل االخـتبار في معاجلة موضوع من موضوعات
التربية اإلسالمية.

كــمــا �ــكن أن يــتـضــمن االخــتــبــار مــجـمــوعــة أســئــلـة
يُــلــزم  اHـتــرشح  بــاإلجــابـة عــلــيـهــا بــطـريــقــة مـخــتــصـرة أو

مفصلة. 
يــهــدف االخــتـــبــار إلى تــقـــيــيم مــعـــارف اHــتــرشح في
اHيدان اHقصـود  و كذا حتكمه في اHصطـلحات و اHفاهيم

اHتعلقة به.
�ـكن أن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـد�ـكن أن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـد

اHواضيع اآلتية :اHواضيع اآلتية :
pتعريف اإل�ان -

pاإل�ان باليوم اآلخر -
pاإل�ان بالقضاء والقدر -

pمعنى التوكل -
pاألذان وإقامة الصالة -

pالصلوات اخلمس -
pصالة اجلماعة -
pصالة اجلمعة -

pالصيام و أحكامه -
pاحلج -

pاالستقامة -
pشروعHالكسب ا -

pشروعHالكسب غير ا  -
pسلمHأخالق ا -
pبرّ الوالدين -

pسؤولية في اإلسالمHا -
- قيمة األسرة في اإلسالم.

وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.
3 - اخـتـبــار في كـتـابـة نص من الـقـرآن الـكـر£ وفق - اخـتـبــار في كـتـابـة نص من الـقـرآن الـكـر£ وفق

الرسم العثماني :الرسم العثماني :
مضمون االختبار وغايته :مضمون االختبار وغايته :

يتـمـثل االخـتـبار فـي مطـالـبـة اHـترشح بـكـتـابـة جزء
من القرآن الذي يحفظه مع احترام  الرسم العثماني.

pسنونةHالصلوات ا -
pاألذان وإقامة الصالة -

- اليسر في مجال العبادات.
فقــه األسـرة :فقــه األسـرة :

pالزواج و الطالق -
pالنفقة -

pاحلضانة -
pالرضاعة -

- دور األسرة في تربية اجملتمع وتنميته.
وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.

3 - اختبار في القرآن الكر£ و رسمه ومعانيه : - اختبار في القرآن الكر£ و رسمه ومعانيه :
مضمون االختبار وغايته :مضمون االختبار وغايته :

يــتــمــثل االخــتــبــار في مــعــاجلــة مــوضــوع في الــقـرآن
الكر£ و رسمه و معانيه.

و�ــكن أن يــتـمــثل االخــتــبـار في كــتــابـة نـص قـرآني
pمع احــتــرام الـــرسم الــعــثـــمــاني ودراســتـه دراســة لــغــويــة

و�كن أن يطالب بتفسيره واستخراج بعض معانيه.
يــهــدف االخــتـــبــار إلى تــقـــيــيم مــعـــارف اHــتــرشح في
اHيـدان اHـقصـود و كذا حتـكـمه في اHصـطلـحـات واHفـاهيم

اHتعلقة به.
�ـكن أن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـد�ـكن أن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـد

اHواضيع اآلتية :اHواضيع اآلتية :
pالوحي -

pدنيHكي واHالقرآن ا -
pالقراءات و كبار القراء -

- جمع القرآن وترتيبه.
وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
اHلحق اخلامس عشراHلحق اخلامس عشر

برنامج برنامج االختبارات لاللتحاق برتبة مؤذناالختبارات لاللتحاق برتبة مؤذن
(مسابقة خارجية) :

أ - االختبارات الكتابية للقبول :أ - االختبارات الكتابية للقبول :
1 - اختبار في دراسـة النـص : - اختبار في دراسـة النـص :

مضمون االختبار وغايته :مضمون االختبار وغايته :
يـــتـــمــــثل االخـــتـــبــــار في دراســـة نـص أدبي أو غـــيـــره

يتناول اHسائل اآلتية :
pفردات و معاني الكلماتHا pاجلانب اللغوي -

pشرح العبارات أو الكلمات -
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pاإل�ان بالقضاء والقدر -
pمعنى التوكل -

pاألذان و إقامة الصالة -
pالصلوات اخلمس -

pصالة اجلماعة -
pصالة اجلمعة -

pالصيام و أحكامه -
pاحلج -

pاالستقامة -
 pشروعHالكسب ا -

pشروعHالكسب غير ا -
pسلمHأخالق ا -
pبرّ الوالدين -

pسؤولية في اإلسالمHا -
- قيمة األسرة في اإلسالم.

وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.

3 - اخـتـبــار في كـتـابـة نص من الـقـرآن الـكـر£ وفق - اخـتـبــار في كـتـابـة نص من الـقـرآن الـكـر£ وفق
الرسم العثماني :الرسم العثماني :

مضمون االختبار وغايته :مضمون االختبار وغايته :

يتـمـثل االخـتـبار فـي مطـالـبـة اHـترشح بـكـتـابـة جزء
من القرآن الذي يحفظه مع احترام  الرسم العثماني.

و�ـــكـن أن يـــطــــالـب بـــشــــرح بــــعض مــــفـــردات الــــنص
القرآني أو إبراز بعض معانيه.

يــهــدف االخــتـــبــار إلى تــقـــيــيم مــعـــارف اHــتــرشح في
اHيـدان اHـقصـود و كذا حتـكـمه في اHصـطلـحـات واHفـاهيم

اHتعلقة به.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحق السابع عشراHلحق السابع عشر

برنامج االختبارات لاللتحاق برتبة قيبرنامج االختبارات لاللتحاق برتبة قيّم

(مسابقة خارجية) :

أ - االختبارات الكتابية للقبول :أ - االختبارات الكتابية للقبول :

1 - اختبار في الثقافـة العامـة : - اختبار في الثقافـة العامـة :

مضمون االختبار وغايته :مضمون االختبار وغايته :

يـــتـــمــــثل االخـــتـــبــــار في دراســـة نـص أدبي أو غـــيـــره
يتناول اHسائل اآلتية :

و�ـــكـن أن يـــطــــالـب بـــشــــرح بــــعض مــــفـــردات الــــنص
القرآني أو إبراز بعض معانيه.

يــهــدف االخــتـــبــار إلى تــقـــيــيم مــعـــارف اHــتــرشح في
اHيـدان اHـقصـود و كذا حتـكـمه في اHصـطلـحـات واHفـاهيم

اHتعلقة به.
ب - اختبار شفوي للقبول النهائي :ب - اختبار شفوي للقبول النهائي :

يـــتـــمـــثل االخـــتـــبـــار في مـــنـــاقــشـــة عـــامـــة أمـــام جلـــنــة
االمتحان حول موضوع له عالقة بالبرنامج.

يـــهــدف االخـــتـــبــار إلى تـــقــيـــيم قـــدرات اHــتـــرشح في
التعبير الشفوي و التواصل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
اHلحق اHلحق السادس عشرالسادس عشر

برنامج برنامج االختبارات لاللتحاق برتبة مؤذناالختبارات لاللتحاق برتبة مؤذن
(امتحان مهني) :
1 - اختبار في دراسـة النـص : - اختبار في دراسـة النـص :

مضمون االختبار وغايته :مضمون االختبار وغايته :
يـــتـــمــــثل االخـــتـــبــــار في دراســـة نـص أدبي أو غـــيـــره

يتناول اHسائل اآلتية :
pفردات و معاني الكلماتHا pاجلانب اللغوي -

pشرح العبارات أو الكلمات -
pحتليل لغوي -

- فهم النص.

يهـدف االخـتبـار إلى فحص درجـة حتكم اHـترشح في
اللغة والنحو و تركيب اجلمل و فهم النص.

2 - اختبار في التربية اإلسالميـة : - اختبار في التربية اإلسالميـة :

مضمون االختبار وغايته :مضمون االختبار وغايته :
يتمثل االخـتبار في معاجلة موضوع من موضوعات

التربية اإلسالمية.
كــمــا �ــكن أن يــتـضــمن االخــتــبــار مــجـمــوعــة أســئــلـة
يُــلــزم  اHـتــرشح  بــاإلجــابـة عــلــيـهــا بــطـريــقــة مـخــتــصـرة أو

مفصلة. 
يــهــدف االخــتـــبــار إلى تــقـــيــيم مــعـــارف اHــتــرشح في
اHيدان اHقصـود  و كذا حتكمه في اHصطـلحات و اHفاهيم

اHتعلقة به.
�ـكن أن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـد�ـكن أن يــتـضـمن االخـتـبـار عــلى سـبـيل اHـثـالp أحـد

اHواضيع اآلتية :اHواضيع اآلتية :
pتعريف اإل�ان -

pاإل�ان باليوم اآلخر -
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pفردات ومعاني الكلماتHا pاجلانب اللّغوي -
pشرح العبارات والكلمات -

pالتحاليل النحوية -
pتصريف األفعال -

- فهم النص.
يهـدف االخـتبـار إلى فـحص درجة حتـكم اHـترشح في

اللغة و النحو و تركيب اجلمل.

2 - اختبار في التربية اإلسالميـة : - اختبار في التربية اإلسالميـة :
مضمون االختبار وغايته :مضمون االختبار وغايته :

يتمثل االخـتبار في معاجلـة موضوع من موضوعات
التربية اإلسالمية.

كــمــا �ــكن أن يــتـضــمـن االخـتــبــار مــجــمــوعــة أســئــلـة
يُــلــزم اHــتــرشح  بــاإلجــابــة عــلــيــهــا بــطــريــقــة مــخــتــصـرة أو

مفصلة. 
يـــهــدف االخــتـــبــار إلى تـــقــيــيـم مــعــارف اHـــتــرشح في
اHـيدان اHقصـود  و كذا حتكمه في اHـصطلحـات و اHفاهيم

اHتعلقة به.
�ـكن أن يـتــضـمن االخـتــبـار عـلى سـبــيل اHـثـالp أحـد�ـكن أن يـتــضـمن االخـتــبـار عـلى سـبــيل اHـثـالp أحـد

اHواضيع اآلتية :اHواضيع اآلتية :
pالطهارة -

pاإل�ان باليوم اآلخر -
pالصلوات اخلمس -

pصالة اجلماعة -
pصالة اجلمعة و أحكامها -

pالصيام و أحكامه -
pاحلج -

pاالستقامة -
pشروعHالكسب ا -

pسلمHأخالق ا -
pبرّ الوالدين -

- قيمة األسرة في اإلسالم.
وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.

3 - اخـتـبــار في كـتـابـة نص مـن الـقـرآن الـكـر£ وفق - اخـتـبــار في كـتـابـة نص مـن الـقـرآن الـكـر£ وفق
الرسم العثماني :الرسم العثماني :

مضمون االختبار وغايته :مضمون االختبار وغايته :
يـتـمـثل االخـتـبـار في مـطالـبـة اHـتـرشح بـكـتـابـة جزء

من القرآن الذي يحفظه مع احترام  الرسم العثماني.

و�ـــكـن أن يـــطــــالـب بـــشــــرح بــــعض مــــفـــردات الــــنص
القرآني أو إبراز بعض معانيه.

يــهــدف االخــتـــبــار إلى تــقـــيــيم مــعـــارف اHــتــرشح في
اHيـدان اHـقـصـود وكـذا حتـكمه فـي اHصـطـلـحـات واHـفـاهيم

اHتعلقة به.

ب - اختبار شفوي للقبول النهائي :ب - اختبار شفوي للقبول النهائي :

يــتـمـثل االخــتـبــار الـشـفــوي في مـنــاقـشـة عــامـة أمـام
جلنة االمتحان حول موضوع له عالقة بالبرنامج.

يـــهــدف االخـــتـــبــار إلى تـــقــيـــيم قـــدرات اHــتـــرشح في
التعبير الشفوي والتواصل.

وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين
قــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــــشــــــتــــــــرك مرك مــــــــؤرخ في ؤرخ في 25 ش شــــــــوال عوال عــــــــام ام 1430
اHاHــــــــــوافق وافق 14 أك أكــــــــــتــــــــــوبوبــــــــــر سر ســــــــــنــــــــــة ة p2009 يp يــــــــــحــــــــــدد تدد تــــــــــعــــــــــدادداد
مــــنــــاصب الاصب الــــشــــغل وتغل وتــــصــــنــــيــــفــــهــــا وما ومــــدة الدة الــــعــــقــــد اخلد اخلـاصاص
بـاألعوان العاماألعوان العامـلW في نشلW في نشـاطات احلفظ أو الاطات احلفظ أو الـصيانةصيانة
أو اخلأو اخلــــــــــدمدمــــــــات بات بــــــــعــــــــــنــــــــوان اإلدارة اHوان اإلدارة اHــــــــركركــــــــــزيزيــــــــة لة لــــــــوزارةوزارة

اجملاهدين.اجملاهدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pالعام للحكومة Wإن األم

 pاليةHووزير ا

pووزير اجملاهدين

- �قتـضى اHرسـوم  الرئاسي رقم 07 - 308 اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اHــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اHــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اHــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

pادة 8 منهHال سيما ا pطبق عليهمHا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــــــــــؤرّخ في 2 جـــــــــمــــــــادى األولى عـــــــــام 1430 اHــــــــوافق 27
أبــــريـل ســــنــــة 2009  واHـــــتــــضــــمّـن جتــــديـــــد مــــهـــــام أعــــضــــاء

pاحلكومة

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 295
اHؤرخ في 14 صفر عام 1412 اHوافق 24 غشت سنة 1991
الـــــذي يــــحـــــــدد صـــالحــــيـــــات وزيـــــر اجملـــــــاهــــــدينp اHـــــعــــدّل

pتمّمHوا

a.mihoubi
Rectangle
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قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 15 شـــوال عــام  شـــوال عــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 20 يـــولـــيـــو يـــولـــيـــو
ســــــنـــــة ســــــنـــــة r2016 يـــــحـــــدد إطـــــار تــــــنـــــظـــــيـم اHـــــســـــابـــــقـــــاتr يـــــحـــــدد إطـــــار تــــــنـــــظـــــيـم اHـــــســـــابـــــقـــــات
واالمـتـحـانـات اHـهـنــيـة لاللـتـحـاق بـالــرتب اHـنـتـمـيـةواالمـتـحـانـات اHـهـنــيـة لاللـتـحـاق بـالــرتب اHـنـتـمـيـة
لألسالك اخلـاصة بـاإلدارة اHـكلـفـة بالـشـؤون الديـنـيةلألسالك اخلـاصة بـاإلدارة اHـكلـفـة بالـشـؤون الديـنـية

واألوقاف.واألوقاف.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الشؤون الدينية واألوقاف
- �ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 66-145 اHـــــؤرخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واHـــتـــعــلق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

rتممHعدل واHا rYوظفHأو الفردي التي تهم وضعية ا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
في 25 رجب عــــــام 1436 اHــــــوافق  14 مـــــــايــــــو ســــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 89-99 اHـؤرخ
في 23 ذي الـقـعـدة عـام 1409 اHـوافق 27 يـونـيـو سـنـة 1989

rالذي يحدد صالحيات وزير الشؤون الدينية
 - و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 90-99 اHؤرخ
في أول رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واHـتـعـلق بـســلـطـة الـتـعـيـY والـتــسـيـيـر اإلداري بـالـنـسـبـة
للموظفـY وأعوان اإلدارة اHركزية والـواليات والبلديات

rؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-411 اHؤرخ
في 26 ذي احلجة عام 1429 اHوافق 24 ديسـمبر سنة 2008
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
لألسالك اخلـــاصـــة بـــاإلدارة اHـــكـــلـــفـــة بـــالـــشـــؤون الـــديـــنـــيــة

rواألوقاف
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-194 اHؤرخ
في 3 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1433 اHــوافق 25 أبــريل ســنــة
2012 الذي يحدد كيفـيات تنظيم اHسابقات واالمتحانات

والـفـحـوص اHـهـنـيــة في اHـؤسـسـات واإلدارات الـعـمـومـيـة
rوإجرائها

- وبــعـد الـرأي اHــطـابق لـلــسـلـطــة اHـكـلــفـة بـالــوظـيـفـة
rالعمومية واإلصالح اإلداري

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 8 من اHـرسـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 12-194 اHـؤرخ في 3 جـمـادى الـثـانـيـة عام
1433 اHـوافق 25 أبـريل سـنة 2012 واHـذكـور أعالهr يـهـدف

هـــــذا الـــــقـــــرار إلى حتـــــديـــــد إطـــــار تـــــنـــــظـــــيـم اHـــــســـــابـــــقــــات
واالمتحانات اHهنية لاللتحاق بالرتب اHنتمية لألسالك

اخلاصة باإلدارة اHكلفة بالشؤون الدينية واألوقاف.
اHــــــادة اHــــــادة 2 : : تـــــــتـــــــضــــــمـن اHـــــــســــــابـــــــقـــــــات عــــــلـى أســــــاس

االختبارات واالمتحانات اHهنية االختبارات اآلتية :

رتبـة مـفـتش الـتـوجـيه الـديـني والـتـعـلـيم الـقرآني :رتبـة مـفـتش الـتـوجـيه الـديـني والـتـعـلـيم الـقرآني :
(امتحان مهني)(امتحان مهني)

rــدة 3 ســاعــاتH1 - اخـــتــبــار في الـــثــقــافــة الـــعــامــة (ا
r(2 عاملHا

rدة 4 ساعاتH2 - اختبـار في الشريعة اإلسالمية (ا
r(4 عاملHا

3 - اخـتــبـار في الـقــرآن الـكـر� وتـفــسـيـره واحلـديث
النبوي وعلومهما (اHدة 3 ساعاتr اHعامل 3).

رتـــبـــة مـــفـــتش إدارة األمـالك الـــوقـــفـــيـــة : (امـــتـــحــانرتـــبـــة مـــفـــتش إدارة األمـالك الـــوقـــفـــيـــة : (امـــتـــحــان
مهني)مهني)

rــدة 3 ســاعــاتH1 - اخـــتــبــار في الـــثــقــافــة الـــعــامــة (ا
r(2 عاملHا

2 - اخـــــتـــــبــــار تـــــقـــــني في إدارة وتـــــســـــيــــيـــــر األمالك
r(4 عاملHا rدة 4 ساعاتHا) الوقفية

3 - اختـبار حـول التـدقيق اHـالي واحملاسـبي (الـمدة
3 ساعاتr اHعامل 3).

 رتبة مفتش رئيسي: (امتحان مهني)رتبة مفتش رئيسي: (امتحان مهني)

rــدة 3 ســاعــاتH1 - اخــتــبــار في الـــثــقــافــة الــعــامــة (ا
r(2 عاملHا

rدة 4 ساعاتH2 - اختبـار في الشريعة اإلسالمية (ا
r(4 عاملHا

3 - اخـتبار في منـظومة التـوجيه الديني والـتعليم
rـدة 3 سـاعـاتHــالي واحملـاســبي (اHالـقــرآني أو الـتــدقـيق ا

اHعامل 3).
رتـــــبـــــة وكـــــيـل األوقـــــاف : (مـــــســـــابـــــقــــــة عـــــلى أســـــاسرتـــــبـــــة وكـــــيـل األوقـــــاف : (مـــــســـــابـــــقــــــة عـــــلى أســـــاس

االختبارات)االختبارات)
rــدة 3 ســاعــاتH1 - اخــتــبــار في الـــثــقــافــة الــعــامــة (ا

r(2 عاملHا
2 - اخـتــبــار حــول الــوقف في الــشــريــعــة اإلسالمــيـة

r(4 عاملHا rدة 3 ساعاتHا)
3 - اختبار اختياري في أحد التخصصات اآلتية :
- القـانـون اإلداري أو القـانـون اHدني أو الـقـانون

 rالتجاري
 rالية العامةHاالقتصاد وا -

rناجمنت العموميHا -
(اHدة 3 ساعاتr اHعامل 3).

رتـبـة وكـيل أوقـاف رئـيـسي : (مـسـابـقـة عـلى أسـاسرتـبـة وكـيل أوقـاف رئـيـسي : (مـسـابـقـة عـلى أسـاس
االختبارات)االختبارات)

rــدة 3 ســاعــاتH1 - اخـــتــبــار في الـــثــقــافــة الـــعــامــة (ا
r(2 عاملHا
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2 - اخـتــبــار حــول الــوقف في الــشــريــعــة اإلسالمــيـة
r(4 عاملHا rدة 3 ساعاتHا)

3 - اختـبار اختياري في أحد التخصصات اآلتية :
- القـانـون اإلداري أو القـانـون اHدني أو الـقـانون

 rالتجاري
rالية العامةHاالقتصاد وا -

rناجمنت العموميHا -
(اHدة 3 ساعاتr اHعامل 3).

رتبة وكيل أوقاف رئيسي : (امتحان مهني)رتبة وكيل أوقاف رئيسي : (امتحان مهني)
rــدة 3 ســاعــاتH1 - اخـــتــبــار في الـــثــقــافــة الـــعــامــة (ا

r(2 عاملHا
2 - اخـتــبــار حــول الــوقف في الــشــريــعــة اإلسالمــيـة

r(4 عاملHا rدة 3 ساعاتHا)
3 - اخـــتـــبــــار تـــقــــني حـــول إدارة وتــــســـيــــيـــر األمالك

الوقفية (اHدة 3 ساعاتr اHعامل 3).
رتـــــــبــــــة إمــــــام مـــــــدرس : (مــــــســـــــابــــــقـــــــة عــــــلـى أســــــاسرتـــــــبــــــة إمــــــام مـــــــدرس : (مــــــســـــــابــــــقـــــــة عــــــلـى أســــــاس

االختبارات لاللتحاق بالتكوين اHتخصص)االختبارات لاللتحاق بالتكوين اHتخصص)
أ / اختبارات كتابية للقبول :أ / اختبارات كتابية للقبول :

rــــــدة 3 ســــــاعــــــاتH1 - اخــــــــتــــــبــــــار فـي دراســــــة نص (ا
r(2 عاملHا

rدة 3 ساعاتH2 - اختبـار في الشريعة اإلسالمية (ا
r(3 عاملHا

3 - اخـتــبـار في الـقــرآن الـكـر� وتـفــسـيـره واحلـديث
النبوي وعلومهما (اHدة 3 ساعاتr اHعامل 2).

ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
يـتمثل في مـحادثة مع جلـنة حول مـوضوع ذي عالقة

بالبرنامج في مدة أقصاها 20 دقيقةr اHعامل 1.
رتبة إمام مدرس : (امتحان مهني)رتبة إمام مدرس : (امتحان مهني)

rــــــدة 3 ســــــاعــــــاتH1 - اخــــــــتــــــبــــــار فـي دراســــــة نص (ا
r(2 عاملHا

rدة 3 ساعاتH2 - اختبـار في الشريعة اإلسالمية (ا
r(3 عاملHا

3 - اخـتــبـار في الـقــرآن الـكـر� وتـفــسـيـره واحلـديث
النبوي وعلومهما (اHدة 3 ساعاتr اHعامل 2).

رتـــــــبــــــة إمـــــــام أســــــتــــــاذ : (مـــــــســــــابـــــــقــــــة عــــــلـى أســــــاسرتـــــــبــــــة إمـــــــام أســــــتــــــاذ : (مـــــــســــــابـــــــقــــــة عــــــلـى أســــــاس
االختبارات)االختبارات)

أ / اختبارات كتابية للقبول :أ / اختبارات كتابية للقبول :
rــدة 3 ســاعــاتH1 - اخـــتــبــار في الـــثــقــافــة الـــعــامــة (ا

r(2 عاملHا

2 - اخــتــبــار في الــفــقه اإلسالمي وقــواعــده وأصــوله
r(3 عاملHا rدة 4 ساعاتHا)

3 - اخـتــبـار في الـقــرآن الـكـر� وتـفــسـيـره واحلـديث
النبوي وعلومهما (اHدة 3 ساعاتr اHعامل 2).

ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
يتمثل في مـحادثة مع جلنة حول موضوع ذي عـالقة

بالبرنامج في مدة أقصاها 20 دقيقةr اHعامل 1.
رتبة إمام أستاذ : (امتحان مهني)رتبة إمام أستاذ : (امتحان مهني)

rــدة 3 ســاعــاتH1 - اخـــتــبــار في الـــثــقــافــة الـــعــامــة (ا
r(2 عاملHا

2 - اخــتــبــار في الــفــقه اإلسالمي وقــواعــده وأصــوله
r(3 عاملHا rدة 4 ساعاتHا)

3 - اخـتــبـار في الـقــرآن الـكـر� وتـفــسـيـره واحلـديث
النبوي وعلومهما (اHدة 3 ساعاتr اHعامل 2).

رتــبــة إمـام أســتــاذ رئـيــسي : (مــســابـقــة عــلى أسـاسرتــبــة إمـام أســتــاذ رئـيــسي : (مــســابـقــة عــلى أسـاس
االختبارات)االختبارات)

أ / اختبارات كتابية للقبول :أ / اختبارات كتابية للقبول :
rــدة 3 ســاعــاتH1 - اخـــتــبــار في الـــثــقــافــة الـــعــامــة (ا

r(2 عاملHا
2 - اخــتــبــار في الــفــقه اإلسالمي وقــواعــده وأصــوله

r(3 عاملHا rدة 4 ساعاتHا)
3 - اخـتــبـار في الـقــرآن الـكـر� وتـفــسـيـره واحلـديث

النبوي وعلومهما (اHدة 3 ساعاتr اHعامل 2).
ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :

يـتمثل في مـحادثة مع جلـنة حول مـوضوع ذي عالقة
بالبرنامج في مدة أقصاها 20 دقيقةr اHعامل 1.

رتبة إمام أستاذ رئيسي : (امتحان مهني)رتبة إمام أستاذ رئيسي : (امتحان مهني)
rــدة 3 ســاعــاتH1 - اخـــتــبــار في الـــثــقــافــة الـــعــامــة (ا

r(2 عاملHا
2 - اخــتــبــار في الــفــقه اإلسالمي وقــواعــده وأصــوله

r(3 عاملHا rدة 4 ساعاتHا)
3 - اخـتــبـار في الـقــرآن الـكـر� وتـفــسـيـره واحلـديث

النبوي وعلومهما (اHدة 3 ساعاتr اHعامل 2).

رتــــبــــة مـــــرشــــدة ديــــنــــيــــة : (مــــســــابـــــقــــة عــــلى أســــاسرتــــبــــة مـــــرشــــدة ديــــنــــيــــة : (مــــســــابـــــقــــة عــــلى أســــاس
االختبارات)االختبارات)

أ / اختبارات كتابية للقبول :أ / اختبارات كتابية للقبول :
rــدة 3 ســاعــاتH1 - اخـــتــبــار في الـــثــقــافــة الـــعــامــة (ا

r(2 عاملHا
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رتبة أستاذ التعليم القرآني : (امتحان مهني)رتبة أستاذ التعليم القرآني : (امتحان مهني)
r(2) ــدة ســاعــتــانH1 - اخــــتـــبـــار فـي دراســة نــص (ا

r(2 عاملHا
rدة 3 سـاعاتH2 - اختـبـار في التـربيـة اإلسالميـة (ا

r(3 عاملHا
3 - اخــتـــبــار في الـــقــرآن الـــكــر� ورســـمه ومــعـــانــيه

(اHدة ساعتان r(2) اHعامل 2).

رتـــبــــة قـــيرتـــبــــة قـــيّم : (مــــســـابــــقـــة عـــلـى أســـاس االخــــتـــبـــاراتم : (مــــســـابــــقـــة عـــلـى أســـاس االخــــتـــبـــارات
لاللتحاق  بالتكوين اHتخصص)لاللتحاق  بالتكوين اHتخصص)

أ / اختبارات كتابية للقبول :أ / اختبارات كتابية للقبول :
r(2) ــدة ســاعــتـانH1 - اخـــتـــبـــار فـي دراســـة نـص (ا

r(2 عاملHا
2 - اخــتـبــار في الـتـربــيـة اإلسالمــيـة (اHـدة ســاعـتـان

r(3 عاملHا r(2)
3 - اخـتـبــار في كـتـابـة نص مـن الـقـرآن الـكـر� وفق

الرسم العثماني (اHدة ساعتان r(2) اHعامل 2).

ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
يــتــمــثل في مــحــادثــة مع الــلــجــنــة حــول مــوضـوع ذي

عالقة بالبرنامج في مدة أقصاها 20 دقيقةr اHعامل 1.

رتــبـــة مــؤذن : (مـــســـابــقـــة عــلى أســـاس االخــتـــبــاراترتــبـــة مــؤذن : (مـــســـابــقـــة عــلى أســـاس االخــتـــبــارات
لاللتحاق  بالتكوين اHتخصص)لاللتحاق  بالتكوين اHتخصص)

أ / اختبارات كتابية للقبول :أ / اختبارات كتابية للقبول :
r(2) ــدة ســاعــتـانH1 - اخـــتـــبـــار فـي دراســـة نـص (ا

r(2 عاملHا
rدة 3 سـاعاتH2 - اختـبـار في التـربيـة اإلسالميـة (ا

r(3 عاملHا
3 - اخـتـبــار في كـتـابـة نص مـن الـقـرآن الـكـر� وفق

الرسم العثماني (اHدة ساعتان r(2) اHعامل 2).

ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
يـتمثل في مـحادثة مع جلـنة حول مـوضوع ذي عالقة

بالبرنامج في مدة أقصاها 20 دقيقةr اHعامل 1.

رتبة مؤذن : (امتحان مهني)رتبة مؤذن : (امتحان مهني)
r(2) ــدة ســاعــتـانH1 - اخـــتـــبـــار فـي دراســـة نـص (ا

r(2 عاملHا
rدة 3 سـاعاتH2 - اختـبـار في التـربيـة اإلسالميـة (ا

r(3 عاملHا
3 - اخـتـبــار في كـتـابـة نص مـن الـقـرآن الـكـر� وفق

الرسم العثماني (اHدة ساعتان r(2) اHعامل 2).

2 - اخــتــبــار في الــفــقه اإلسالمي وقــواعــده وأصــوله
r(3 عاملHا rدة 4 ساعاتHا)

3 - اخـتــبـار في الـقــرآن الـكـر� وتـفــسـيـره واحلـديث
النبوي وعلومهما (اHدة 3 ساعاتr اHعامل 2).

ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
يـتمثل في مـحادثة مع جلـنة حول مـوضوع ذي عالقة

بالبرنامج في مدة أقصاها 20 دقيقةr اHعامل 1.
 رتـــبــة مـــرشــدة ديـــنــيـــة رئــيـــســيـــة : (مــســـابــقـــة عــلىرتـــبــة مـــرشــدة ديـــنــيـــة رئــيـــســيـــة : (مــســـابــقـــة عــلى

أساس االختبارات)أساس االختبارات)
أ / اختبارات كتابية للقبول :أ / اختبارات كتابية للقبول :

rــدة 3 ســاعــاتH1 - اخـــتــبــار في الـــثــقــافــة الـــعــامــة (ا
r(2 عاملHا

2 - اخــتــبــار في الــفــقه اإلسالمي وقــواعــده وأصــوله
r(3 عاملHا rدة 4 ساعاتHا)

3 - اخـتــبـار في الـقــرآن الـكـر� وتـفــسـيـره واحلـديث
النبوي وعلومهما (اHدة 3 ساعاتr اHعامل 2).

ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
يـتمثل في مـحادثة مع جلـنة حول مـوضوع ذي عالقة

بالبرنامج في مدة أقصاها 20 دقيقةr اHعامل 1.
رتبة مرشدة دينية  رئيسية : (امتحان مهني)رتبة مرشدة دينية  رئيسية : (امتحان مهني)

rــدة 3 ســاعــاتH1 - اخـــتــبــار في الـــثــقــافــة الـــعــامــة (ا
r(2 عاملHا

2 - اخــتــبــار في الــفــقه اإلسالمي وقــواعــده وأصــوله
r(3 عاملHا rدة  4 ساعاتHا)

3 - اخـتــبـار في الـقــرآن الـكـر� وتـفــسـيـره واحلـديث
النبوي وعلومهما (اHدة 3 ساعاتr اHعامل 2).

رتبة أستاذ الـتعليم القرآني : (مسابقة على أساسرتبة أستاذ الـتعليم القرآني : (مسابقة على أساس
االختبارات لاللتحاق بالتكوين اHتخصص)االختبارات لاللتحاق بالتكوين اHتخصص)

أ / اختبارات كتابية للقبول :أ / اختبارات كتابية للقبول :
1 - اخـتـبـار فـي دراسـة نـص (الـمـدة سـاعـتـان (2)

r(2 عاملHا
rدة 3 سـاعاتH2 - اختـبـار في التـربيـة اإلسالميـة (ا

r(3 عاملHا
3 - اخــتـــبــار في الـــقــرآن الـــكــر� ورســـمه ومــعـــانــيه

(اHدة ساعتان r(2) اHعامل 2).
ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :

يــتــمــثل في مــحــادثــة مع الــلــجــنــة حــول مــوضـوع ذي
عالقة بالبرنامج في مدة أقصاها 20 دقيقةr اHعامل 1.
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- خمس (5) نقـاطr بالـنسـبة لـلمـترشح الـذي حتصّل
r20/14,9920/14 و Yعلى معدل عام يتراوح ما ب

- ست (6) نـقـاطr بــالـنـسـبــة لـلـمـتــرشح الـذي حتـصّل
r20/15,9920/15 و Yعلى معدل عام يتراوح ما ب

- سـبع (7) نـقـاطr بـالـنـسـبـة لـلـمـتـرشح الـذي حتـصّل
على معدل عام يساوي أو يفوق 20/16.

* يـــســـتـــفـــيـــد خـــريـــجـــو اHـــدارس الـــكـــبـــرى (اHـــدارس
rY(2) إضافيت Yالوطنية للتكوين العالي) من نقطت

* يـستـفيـد األوائل في دفـعاتـهمr خـريجـو اHؤسـسات
العمومية للتكوين العاليr من نقطة (1) إضافية واحدة.
* فــيــمــا يـخـص اHــتــرشــحــY احلـاصــلــY عــلـى شــهـادة

اHاجستيرr فإن التنقيط يتم كما يأتي :
- 3 ثالث نـقــاطr لـتـقـديـر " حــسن جـدا " أو " مـشـرف

r" جدا
r" 2,5 نقطة لتقدير " حسن" أو " مشرف -
r" نقطتان (2) لتقدير " قريب من احلسن -

- نقطة ونصف (1,5) لتقدير " مقبول ".

2 - الـتــكـوين اHــكـمل لـلــشـهــادة أو اHـؤهل اHـطــلـوبـان - الـتــكـوين اHــكـمل لـلــشـهــادة أو اHـؤهل اHـطــلـوبـان
لـــلـــمـــشـــاركــــة في اHـــســـابـــقــــة في نـــفس الــــتـــخـــصصr عـــنـــدلـــلـــمـــشـــاركــــة في اHـــســـابـــقــــة في نـــفس الــــتـــخـــصصr عـــنـــد

: ((: ((2) Yإلى نقطت ) Y0 إلى نقطت) االقتضاء) االقتضاء
يـتم تـنـقـيط الـتـكـوين اHـكـمل األعـلى من الـشـهـادة أو
اHؤهل اHـطلـوب في نفس التـخصص الـذي له صلة بـاHهام
اHـرتـبـطــة بـالـرتــبـة اHـراد االلــتـحـاق بـهــا عـلى أسـاس 0,25
نـقطـة عن كل سداسي دراسي أو تـكـوين مكـملr في حدود

.(2) Yنقطت
3 - - األشــــــغـــــال أو الـــــدراســــــات اHـــــنـــــجــــــزة من طـــــرفاألشــــــغـــــال أو الـــــدراســــــات اHـــــنـــــجــــــزة من طـــــرف
اHـتــرشح في نـفس الـتـخـصصr عــنـد االقـتـضـاءr بـالـنـسـبـةاHـتــرشح في نـفس الـتـخـصصr عــنـد االقـتـضـاءr بـالـنـسـبـة
لــمـســابـقــات االلـتـحـاق بالــرتــب الــمصـنـفـة في الـصـنفلــمـســابـقــات االلـتـحـاق بالــرتــب الــمصـنـفـة في الـصـنف

11 فما فوق ( فما فوق (0 إلى نقطة واحدة) : إلى نقطة واحدة) :

يــتم تــنــقــيط الــبـحــوث أو الــدراســات اHــنــشـورة في
مجـلـة مـتخـصـصـة وطنـيـة أو أجـنـبيـةr عـلى أسـاس نصف

(0,5)  نقطة عن كل إصدارr في حدود نقطة واحدة (1)

4 - اخلـبـــرة اHهـنـيـــة اHـكـتـســـبـة مــن قـبل اHـتـرشح - اخلـبـــرة اHهـنـيـــة اHـكـتـســـبـة مــن قـبل اHـتـرشح
(0 إلى  إلى 6 نقاط) : نقاط) :

يـــتم تـــنــقـــيط اخلـــبـــرة اHــهـــنـــيـــة اHــكـــتـــســـبــة مـن قــبل
اHترشح على اخلصوصr في إطار :

rعقود ما قبل التشغيل -

rاإلدماج االجتماعي للشباب حاملي الشهادات -

rهنيHاإلدماج ا -

اHادة اHادة 3 :  : يعد اHتـرشحون الذين حتصـلوا على معدل
عــــام يــــســــاوي 10 من r20 عـــــلى األقلr دون احلـــــصــــول عــــلى
نــــــقـــــطـــــة اقـــــصــــــائـــــيـــــة ال تـــــقـل عن 5 من r20 نــــاجــــحـــY في

اختبارات القبول للمسابقات على أساس االختبارات.

4 : : كـل عــالمــــــــــــــة تـــــــــــــــقـل عـن 20/5 فــي أحـــــــــــــد اHـــــــــــــادة اHـــــــــــــادة 
االختبارات الكتابية اHذكورة أعالهr تعد إقصائية.

اHـادة اHـادة 5 : : تلـحق بأصـل هذا القـرار برامـج اHسـابقات
على أساس االختبارات واالمتحانات اHهنية لكل رتبة.

اHــادة اHــادة 6 : : تــشـــمل اHــســـابــقـــة عــلـى أســاس الـــشــهــادات
لـاللـــتـــحـــاق بـــبــــعض الـــرتب اHــــنـــتـــمـــيـــة لـألسالك اخلـــاصـــة
بــاإلدارة اHــكـلــفــة بــالـشــؤون الــديـنــيــة واألوقــافr مـعــايــيـر
االنـتـقــاء وكـذا الـتــنـقـيـط اخملـصص لـكـل واحـد مـنــهـا حـسب

األولوية اآلتية :

1 - - مالءمـة مـؤهالت تـكـويـن اHتـرشـح مع مـتـطـلـباتمالءمـة مـؤهالت تـكـويـن اHتـرشـح مع مـتـطـلـبات
الـسـلـك أو الـرتـبة الــمـطـلوبيـن للمشاركة في اHسابقةالـسـلـك أو الـرتـبة الــمـطـلوبيـن للمشاركة في اHسابقة

(0 إلى  إلى 13 نقطة ) : نقطة ) :

1. . 1 - تـــطـــابق تـــخـــصـص الـــشـــهـــادة مع مـــتـــطـــلـــبـــات - تـــطـــابق تـــخـــصـص الـــشـــهـــادة مع مـــتـــطـــلـــبـــات
الرتبة (الرتبة (0 نقطة إلى  نقطة إلى 6 نقاط) : نقاط) :

ترتب تـخصـصات اHتـرشحـY حسب األولـوية التي
حتـددهـا الـسـلــطـة الـتي لـهــا صالحـيـة الـتــعـيـrY وتُـذكـر في
rــســـابـــقـــة عــلـى أســاس الـــشـــهــاداتHقـــرار أو مـــقـــرر فــتـح ا

وتنقط كما يأتي :
rالتخصص (ات) 1 : 6 نقاط -
rالتخصص (ات) 2 : 4 نقاط -
rالتخصص (ات) 3 : 3 نقاط -

r(2) التخصص (ات) 4 : نقطتان -
- التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة.

1. . 2 -  - مسار الدراسة أو التكوين (مسار الدراسة أو التكوين (0 إلى إلى 7 نقاط) :نقاط) :
يتم تـنقـيط مسـار الدراسـة أو التـكوين عـلى أساس
اHـــعــــدل الـــعـــام لــــلـــمـــســــار الـــدراسي أو الــــتـــكـــويـن اHـــتـــوج

بالشهادة أو اHؤهلr كما يأتي :
- نقـطة واحدة r(1) بـالنسـبة لـلمتـرشح الذي حتصّل

r20/10.9920/10.50 و Yعلى معدل عام يتراوح ما ب
- نقـطتان r(2) بالنسـبة للمـترشح الذي حتصّل على

r20/11,9920/11 و Yمعدل عام يتراوح ما ب
- ثالث r(3) نـقاطr بـالـنسـبـة للـمتـرشح الـذي حتصّل

r20/12,9920/12 و Yعلى معدل عام يتراوح ما ب
- أربع r(4) نقـاطr بـالـنسـبـة لـلمـتـرشح الـذي حتصّل

r20/13,9920/13 و Yعلى معدل عام  يتراوح ما ب
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YـــتـــرشـــحـــHا Yفـي حـــالـــة مـــا إذا لم يــــتم الـــفـــصـل بـــ
اHـتـسـاوين رغم تـطـبيـق اHقـيـاس اHـذكـور أعالهr فـإنه يتم
تطبيقr حسب األولويةr اHقاييس الثانوية اآلتي ذكرها:

rسار الدراسة أو التكوينH عدل العامHا -

rؤهلHأقدمية الشهادة أو ا -

- سن اHترشح (األولوية لألكبر سِنّا).

اHادة اHادة 9 : : يـتم الفصل بـY اHتـرشحY اHـتساوين في
اHرتبة بالنـسبة للمسابقـات على أساس الشهاداتr وفقا

للمقاييس اآلتية :

 r(ابن أو ابنة شهيد) ذوو احلقوق -

- أصـــنــاف األشــخــاص اHـــعــاقــY (الــذيـن لــهم الــقــدرة
r(راد االلتحاق بهاHرتبطة بالرتبة اHهام اHعلى أداء ا

r(األولوية لألكبر سِنّا) ترشحHسن ا -

rالــوضـعــيـة الــعـائـلــيـة لــلـمــتـرشح (مــتـزوج له أوالد -
متزوج بدون أوالدr متكفل بعائلةr أعزب).

10 :  : يـتم الــفـصـل بـY اHـتــرشـحــY اHـتــسـاوين اHـادة اHـادة 
في اHــــرتـــبـــة بــــالـــنــــســـبــــة لالمـــتــــحـــانــــات اHـــهــــنـــيــــةr وفـــقـــا

للمقاييس اآلتية :

- العـالمة احملـصل عـلـيهـا في االخـتـبار الـذي له أكـبر
معامل.

Yفـــي حــــــــالــــــــــــة مـــــــــــا إذا لــم يـــــــــتــم الــــــــفـــــــــصــل بــــــــ
اHــتــرشـــحــY اHــتــســاويـن رغم تــطــبــيـق اHــقــيــاس اHــذكــور
أعـالهr فـــإنـه يــــتم تــــطـــبــــيقr حــــسـب األولـــويــــةr اHــــقـــايــــيس

الثانوية اآلتي ذكرها :

rاألقدمية في الرتبة -

rاألقدمية العامة -

- سن اHترشح (األولوية لألكبر سِنّا).

11 :  : يــــــجب أن حتــــــتــــــوي مــــــلــــــفــــــات الــــــتــــــرشح اHـــــادة اHـــــادة 
Hسابقات التوظيفr على الوثائق اآلتية :

rطلب خطي للمشاركة -

rنسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية -

- صفة متعاقد.

- نقطة واحدة (1) عن كل سنـة خدمة في حدود ست
(6) نــقـــاطr بــالـــنـــســبـــة لـــلــخـــبـــرة اHــهـــنــيـــة اHـــكــتـــســـبــة في

rنظمة للمسابقةHؤسسة أو اإلدارة العمومية اHا

- نـــقـــطـــة واحـــدة (1) عن كل ســــنـــة خـــدمـــة في حـــدود
أربع (4) نـقـاطr بـالـنـسـبـة لـلـخـبـرة اHـهـنـيـة اHـكـتـسـبـة في

rؤسسات واإلدارات العمومية األخرىHا

- نــصف (0,5) نــقــطــة عن كل ســنــة خــدمــة في حــدود
ثالث (3) نـقـاطr بـالـنـسـبـة لـلـخـبـرة اHـهـنـيـة اHـكتـسـبـة في
اHـؤسـسـات واإلدارات الـعــمـومـيـة في مــنـصب شـغل أدنى

rراد شغلهHنصب اHمباشرة من ا

- نــصف (0,5) نــقــطــة عن كل ســنــة خــدمــة في حــدود
نقـطـتr(2) Y بـالـنـسـبـة لـلـخـبـرة اHـهـنـيـة اHـكـتـسـبـة خـارج
قـطـاع الوظـيـفة الـعـمومـيـةr مثـبـتـة بشـهـادة عمل ومـرفـقة
بـــشــهـــادة انـــتـــســـاب مـــســـلّــمـــة مـن طــرف هـــيـــئـــة الـــضـــمــان

االجتماعي.

5 - تاريخ احلصول على الشهادة ( - تاريخ احلصول على الشهادة (0 إلى إلى 5 نقاط) : نقاط) :

يتم حتـديد أقدمـية الشـهادة بـالنظـر إلى تاريخ فتح
اHـسـابقـةr ويـتـم تـنقـيـطـهـا عـلى أسـاس نـصف (0,5) نـقـطة

عن كل سنةr في حدود خمس (5) نقاط.

6 - نتائج اHقابلة مع جلنة االنتقاء ( - نتائج اHقابلة مع جلنة االنتقاء (0 إلى  إلى 3 نقاط) : نقاط) :

rالقدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة -

rالقدرة على التواصل : نقطة واحدة -

- القدرات و/أو اHؤهالت اخلاصة : نقطة واحدة.

اHادة اHادة 7 :  : يقـصى من اHـسابـقة كل مـترشح تـغيّب عن
اHقابلة مع جلنة االنتقاء.

اHادة اHادة 8 : : يـتم الفصل بـY اHتـرشحY اHـتساوين في
rـرتــبـة بـالـنـسـبــة لـلـمـسـابـقــات عـلى أسـاس االخـتـبـاراتHا

وفقا للمقاييس اآلتية :

rمعدل االختبارات الكتابية -

- العـالمة احملـصل عـلـيهـا في االخـتـبار الـذي له أكـبر
rمعامل

r(ابن أو ابنة شهيد) ذوو احلقوق -

- أصـــنــاف األشــخــاص اHـــعــاقــY (الــذيـن لــهم الــقــدرة
على أداء اHهام اHرتبطة بالرتبة اHراد االلتحاق بها). 
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- وثـيقة تثبت مـتابعة اHـترشح تكويـنا مكمال أعلى
من الـشـهـادة أو اHـؤهل اHـطـلـوب لـلـمـشـاركـة في اHـسـابـقـة

rعند االقتضاء rفي نفس التخصص

- وثـيــقـة تـثـبـت األعـمـال أو الـدراســات اHـنـجـزة من
 rعند االقتضاء rترشح في التخصصHطرف ا

  rYتزوجHا Yشهادة عائلية بالنسبة للمترشح -

- وثــيـــقــة تـــثـــبت تـــفــوق اHـــتــرشـح في دفــعـــتهr عـــنــد
 rاالقتضاء

- وثيقة تثبت إعاقة اHترشحr عند االقتضاء.

اHــادة اHــادة 13 : : يـــتــضــمن مــلـف الــتــرشح لــلـــمــشــاركــة في
االمتحان اHهني طلبا خطيا يقدمه اHترشح.

YـــوظـــفـــHيــــتم اســـتـــكـــمــــال تـــكـــوين مـــلـف تـــرشح ا   
اHـستـوفـY الشـروط الـقانـونـية األسـاسيـة لـلمـشـاركة في
االمتحان اHـهني من طرف اإلدارة اHسـتخدمةr ويجب أن

يحتوي على الوثائق اآلتية :

rأو الترسيم Yنسخة من قرار أو مقرر التعي -

- نـــســـخـــة من شــــهـــادة تـــثـــبت صـــفــــة الـــعـــضـــويـــة في
صفوف جيش التحـرير الوطني أو اHنظمـة اHدنية جلبهة
الـــتــــحـــريـــر الــــوطـــنـي أو أرمـــلـــة أو ابـن (ة) شـــهـــيــــدr عـــنـــد

االقتضاء.

اHادة اHادة 14 : : تمـنح زيادات لـلمـتـرشحـY أعضـاء جيش
الــتــحـريــر الــوطــني واHــنــظــمــة اHــدنــيـة جلــبــهــة الــتــحــريـر
الــــوطـــــني وأبـــــنــــاء وأرامل الـــــشــــهـــــداء وفــــقــــا لـــــلــــتـــــشــــريع

والتنظيم اHعمول بهما.

15 : : يـــجب عـــلى اHـــتـــرشــحـــY اHـــشـــاركــY في اHــادة اHــادة 
اHـسابقات واالمتـحانات اHهنـية اHنصوص عـليها في هذا
القـرارr أن يسـتوفـواr مسـبقـاr جمـيع الشـروط القـانونـية
األسـاسـيـة اHطـلـوبـة لاللـتـحـاق �ـختـلف األسـالك والرتب
اخلاصة بـاإلدارة اHكـلفة بـالشـؤون الدينـية واألوقـافr كما
حددتـها أحـكام اHـرسوم الـتنـفيذي رقم 08-411 اHؤرخ في
26 ذي احلــجــة عــام 1429 اHــوافق 24 ديــســمـــبــر ســنــة 2008

واHذكور أعاله. 

اHـادة اHـادة 16 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 15 شـــوال عــام 1437 اHــوافق 20
يوليو سنة 2016.

محمد عيسىمحمد عيسى

- نـسـخة (1) من اHـؤهل أو الـشـهـادة اHـطـلـوبـةr التي
تكون مرفقـة بكشف النقاط اHـتعلق باHسار الدراسي أو

rالتكويني

- اســـــتــــمـــــارة مــــعــــلـــــومــــات يـــــتم مـــــلــــؤهـــــا من طــــرف
rترشحHا

Yــدة ســنــتــH شــهــادة حــفظ الــقــرآن الــكــر� صــاحلــة -
بالنسبة للرتب اHعنية.

اHـادة اHـادة 12 : : يـجب عـلى اHـتـرشـحـY اHـقـبـولـY نـهـائـيا
في مـسـابـقــات الـتـوظـيف قـبل الـتـعـيـY في الـرتب اHـراد
االلـتـحــاق بـهـاr إتـمـام مـلـفـاتـهم اإلداريـة �ـجـمـوع الـوثـائق

اآلتية :

- نسخة (1) من شهادة إثبات وضعية اHترشح جتاه
rاخلدمة الوطنية

- مــســـتــخــرج (1) مـن صــحـــيــفـــة الــســوابـق الــعـــدلــيــة
rفعولHسارية ا

- شـهـادة اإلقامـة بـالنـسـبـة Hسـابـقات الـتـوظيف في
rالواليات والبلديات البعيدة

rيالدHمستخرج من شهادة ا -

- شـــــهـــــادتـــــان (2) طـــــبـــــيــــــتـــــان (الـــــطـب الـــــعـــــام وطب
األمـــراض الـــصـــدريـــة مـــســــلّـــمـــتـــان من طـــبــــيب مـــخـــتص )

rطلوبHنصب اHترشح لشغل اHتثبتان أهلية ا

 rصورتان (2) شمسيتان -

- شـهـادة تــثـبت صـفــة ابن (ة) أو أرمـلـة شـهــيـدr عـنـد
rاالقتضاء

إضــــافــــة إلى الــــوثــــائـق اHــــذكــــورة أعالهr يـــــجب عــــلى
اHــتــرشــحــY لــلـــمــســابــقــة عــلى أســاس الــشــهــاداتr إرفــاق

الوثائق اآلتية :

- شـــهـــادات الــــعـــمـل الـــتي تــــثـــبـت اخلـــبــــرة اHـــهــــنـــيـــة
اHــكــتــسـبــة في الــتــخـصـص من قـبـل اHـتــرشح في الــقــطـاع
اخلـاصr مرفـقـة بشـهـادة انـتسـاب مـسلّـمـة من طرف هـيـئة

rعند االقتضاء rعنيةHالضمان االجتماعي ا

- شـهادة تـثـبت مـدة الـعـمل الـتي أداهـا اHتـرشح في
إطار الـعقود اخلـاصة بجـهاز اإلدمـاج اHهني أو االجـتماعي

rعند االقتضاء rبصفة متعاقد rحلاملي الشهادات
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تــــســـجــل األمـــــانــــة مـــلــــفــــــات طـــلــــبـــــات الــــتــــرخـــيص
ــسـبــق بـعـــد الـتـــأكــد مـن مــطــابــقــتــهــا وفـق الـتــرتـيب ا

الزمني لوصولهـا.
ُودع طلب الترخيص وصل إيداع. وتسلّم األمانة 
ـادة 12 : : تــعـدّ الــلــجـنــة نـظــامـهــا الــداخـلي وتــصـادق ـادة ا ا
ـكـلف بـالـشـؤون الـديـنـيـة عـلــيه ثم تـعـرضه عـلى الـوزيــر ا

واألوقاف للموافقة عليه.
يحدد النظام الداخلي على اخلصوص ما يأتي:

- كيفيات دراسة طلبات التراخيص والبتّ فيها
ــعــايــيــر الــتي يُــحــتـكـم إلـيــهــا لــلــتــعــبـيــر عن آراء - ا

أعضاء اللجنة
- دورية االجتماعات

- نظام التداول
- قواعد النصاب القانوني

- آليات التصويت
- قواعد االنضباط واحلضور في االجتماعات.

يـتولى رئيس اللـجنة تنـسيق األعمال ويـسهر على
تـطبـيق الـنـظام الـداخـلي ويـشرف عـلى حتـضـير اجلـلـسات

داخالت ويتابع أعمال أعضاء اللجنة . ويوجه ا
 وفي حــــــالــــة غـــــيــــــاب رئـــــيـس الـــــلـــــجـــــنـــــة أو تـــــعــــذر
ـارس حــضـوره يــتـولى الــرئــاسـة نــائب الــرئـيس الــذي 

كافة صالحيات رئيس اللجنة.
ــــادة 13 : : تــــعــــد الــــلــــجـــنــــة تــــقــــريـــــرا ســــنـــــويـــــا عن ــــادة ا ا
ــكـــلـف بــالـــشـؤون نــشـــاطــاتــهــا وتـــرفــعه إلــى الـــوزيــر ا
كلـف بالثقافة وإلى الــدينية واألوقـــاف وإلــى الوزير ا
ــكـلف بـالـداخـلـيـة واجلـمــاعـات احملـلـيـة والـتـهـيـئـة الـوزيـر ا

العمرانية.   
14 :  :  يـنـشر هـذا الـقرار في اجلـريـدة الرسـمـية ادة  ادة ا ا

قراطية الشعبية. للجمهورية اجلزائرية الد
ــوافق 24 حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 3 مـــحـــرم عـــام 1439 ا

سبتمبر سنة 2017.

ـــــــــوافق 26 ـــــــــوافق  ا قــــــــــرار مــــــــــؤرخ فـي قــــــــــرار مــــــــــؤرخ فـي 5 مــــــــحـــــــــر مــــــــحـــــــــرّم عـــــــام م عـــــــام 1439 ا
ـــؤرخ فــي ـــؤرخ فــي يـعـــدل الــقـــرار ا سـبــتـمـبـر ســنـة سـبــتـمـبـر ســنـة 2017 يـعـــدل الــقـــرار ا
ــــــوافق 20 يـــــولــــيـــــو ســــنـــة يـــــولــــيـــــو ســــنـــة ــــــوافق  ا 15 شـــــوال عــــــام  شـــــوال عــــــام 1437 ا

ــــــســــــابــــــقـــــات ــــــســــــابــــــقـــــات الــــــذي يــــــحــــــدد إطــــــار تـــــنــــــظــــــيـم ا 2016 الــــــذي يــــــحــــــدد إطــــــار تـــــنــــــظــــــيـم ا

ـــهــــنـــــــيــــة لـاللـــتــــحــــــاق بــــالــــرتب ـــهــــنـــــــيــــة لـاللـــتــــحــــــاق بــــالــــرتبواالمــــتــــحــــانــــــات ا واالمــــتــــحــــانــــــات ا
كـلفة بـالشؤون نـتميـة لألسالك اخلاصـة باإلدارة ا كـلفة بـالشؤونا نـتميـة لألسالك اخلاصـة باإلدارة ا ا

الدينية واألوقاف.الدينية واألوقاف.
ـــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزير الشؤون الدينية واألوقاف

ـــــؤرخ في 12 ـــــرســـــوم رقم 66-145 ا ـــــقـــــتـــــضى ا  -
ـــتـــعــلق ــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 وا صـــفـــر عــام 1386 ا
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي
ــــعـــدل ــــــوظــــفــــ ا أو الــــفــــردي الــــتــي تــــهـــم وضــــعــــيــــــة ا

تمم وا

ـؤرخ ـرسـوم الـرئـاسي رقم 17-243 ا قـتـضى ا - و
ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017 في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة وا

ــــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 99-89 ـــــقــــتــــضـى ا - و
ـوافق 27 يـــونـيو ــؤرخ فـي 23 ذي الـقـعــدة عـــام 1409 ا ا
ســـــنـــــة  1989 الـــــذي يـــــحـــــدد صـالحـــــيـــــات وزيـــــر الـــــشـــــؤون

الدينية

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 08-411 ا ـقتـضى ا - و
وافق 24 ديسـمبر سنة 2008 في 26 ذي احلجة عام 1429 ا
ـنتـم ـوظفـ ا تـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص با وا

ـــكـــلـــفـــة بـــالـــشـــؤون الـــديـــنـــيــة لألسالك اخلـــاصـــة بـــاإلدارة ا
واألوقاف

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 12-194 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 25 أبــريل ســنــة في 3 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1433 ا
سابقات واالمتحانات 2012 الذي يحدد كيفـيات تنظيم ا

ـؤسـسـات واإلدارات الـعـمـومـيـة ـهـنـيــة في ا والـفـحـوص ا
وإجرائها

ـؤرخ في 15 شـوال عـام 1437 ـقــتـضى الــقـرار ا - و
ــوافق 20 يـــولــيــو ســنــة 2016 الــذي يــحـــدد إطــار تــنــظــيم ا
ـــهــنــيـــة لاللـــتــحــاق بـــالــرتب ــســـابــقــات واالمـــتــحـــانــات ا ا
ـــكــلـــفــة بـــالــشــؤون ــنـــتــمـــيــة لـألسالك اخلــاصـــة بــاإلدارة ا ا

الدينية واألوقاف

ـكـلــفـة بـالــوظـيـفـة ــطـابق لـلــسـلـطــة ا - وبــعـد الـرأي ا
العمومية واإلصالح اإلداري

وزير الشؤون الدينية وزير الشؤون الدينية 
و األوقافو األوقاف
محمد عيسىمحمد عيسى

وزير الثقافةوزير الثقافة
عز الدين ميهوبيعز الدين ميهوبي

وزير الداخلية واجلماعاتوزير الداخلية واجلماعات
احملليةاحمللية والتهيئة العمرانيةوالتهيئة العمرانية

نور الدين بدوينور الدين بدوي
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يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

ــادة األولى : يـــهــــدف هـــــذا الــقـــــرار إلــى تـــعــــديل ــادة األولى :ا ا
ــــــؤرخ فــي 15 شــــــوال ــــــادة 4 مــن الــــقــــــرار ا أحــــكــــــام ا
ـوافق 20 يـــولـيــو ســنـة 2016 الــــذي يـحــــدد عــــام 1437 ا
ـــهـــنـــيـــة ـــســـــابـــقــات واالمـــتـــحــــانـــات ا إطـــــار تــنـــظـــيـــم ا
نـتميـة لألســالك اخلــاصـة باإلدارة لـاللتحـاق بـالـرتب ا

كـلـفة بالشــؤون الــدينية واألوقــاف. ا

ؤرخ في ادة 4 من الـقـرار ا ـادة 2 : : تـعـدل أحـكـام ا ـادة ا ا
ذكور وافق 20 يولـيو سنة 2016 وا 15 شوال عام 1437 ا

أعاله وحترر كما يأتي :

ـــــــــــــادة 4 : كـل عــالمــــــــــــــة تــــــــــــــقـل عـن 20/5 فــي أحـــــــــــــد "ا
ــذكــورة أعاله تــعــد االخــتــبــارات الــكــتـــابــيــة والــشــفــويــة ا

إقصائية".

ـادة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة ـادة ا ا
قراطيّة الشعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

ــوافق 26 حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 5 مـــحـــرّم عـــام 1439 ا
سبتمبر سنة 2017.

محمد عيسىمحمد عيسى

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قـــــرار وزاري مـــشـــــتـــرك مـــــؤرخ فـي قـــــرار وزاري مـــشـــــتـــرك مـــــؤرخ فـي 26 شـــعـــبـــــان عــــام شـــعـــبـــــان عــــام
ــــــــــوافق 23 مــــــــــايــــــــو ســــــــنــــــــة  مــــــــــايــــــــو ســــــــنــــــــة 2017 يــــــــحـــــــــدد يــــــــحـــــــــدد ــــــــــوافق  ا 1438 ا

ــــــتـــــــحــف الــــــعـــــــمـــــــومـي الـــــــــوطـــــــني ــــــتـــــــحــف الــــــعـــــــمـــــــومـي الـــــــــوطـــــــنيتــــــصــــــنـــــــــيـف ا تــــــصــــــنـــــــــيـف ا
ــنــاصب الــعــلــيـا ــنــاصب الــعــلــيـاومـلــحــقـــــاته وشــروط االلــتــحـاق بــا ومـلــحــقـــــاته وشــروط االلــتــحـاق بــا

التابعة له.التابعة له.

ــــــــــــــــــــ

إنّ الوزير األول

ووزير الثقافـة

اليـة  ووزير ا

ـــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 307-07 ــــــقـــــتــــــضـى ا  -
ــوافـق 29 سبـتمبر ـؤرخ فـي 17 رمضــان عــام 1428 ا ا
ســــنـــــة 2007 الــــــذي يـــــحــــــدد كـــــيــــفــــيـــــات مــــنـــح الــــــزيـــــادة
ــــنــــــاصــب الـــــعــــلــــيـــــــا فـــي االســــتــــــداللــــيــــــة لــــشــــــاغــــلـي ا
ـــادة 13 ـؤسـســــــات واإلدارات الـعـمــــومـيـة ال سـيـمــا ا ا

منه

ــــــرســــــــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 125-15 ــــــقـــــتــــــضى ا - و
ـــــــــوافق 14 مـــــــــايـــــو ــــــؤرخ فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 ا ا
ــــتــــضـــمــن تــــعـــيـــــ أعـــضــــــاء احلـــكــــومـــة ســـنـــــة 2015 وا

عدّل ا

ــــــرســـــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 54-95 ــــقــــتــــضـى ا - و
ـــوافق 15 فـبــراير ـــؤرخ فــي 15 رمـضـــان عـام 1415 ا ا
ــالــية سنــة 1995 الــذي يحـــدد صـــالحيـات وزيــر ا

ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-79 ا ـقـتـضى ا - و
ــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005 في 17 مـــحـــرم عــام 1426 ا

الذي يحدد صالحيات وزير الثقافة

ــرســـــوم الــتــنــفــيـــــذي رقــم 04-08 ــقــتــضـــى ا - و
ـــوافـق 19 يــنـايـــر ــــؤرخ فـــي 11 مــحـــرم عـــام 1429 ا ا
ــــتــــضــــمـــن الــــقــــانـــــون األســــاســي اخلــــاص ســــنــــــة 2008 وا
ــــشــــتـــــركـــــــة فــي ــــنــــتـــــمــــــ لألســـالك ا ــــوظــــفــــــــ ا بــــا

تمم عــدل وا ــؤسســات واإلدارات العموميــة ا ا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 08-383 ا ـقتـضى ا - و
وافق 26 نوفمبر سنة 2008 في 28 ذي القعدة عام 1429 ا
ـنتـم ـوظفـ ا تـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص با وا

لألسالك اخلاصة بالثقافة

ـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 352-11 ــــقــــتــــضى ا  - و
ـوافق 5 أكـتـوبـر سـنة ـؤرخ في 7 ذي القـعـدة عام 1432 ا ا
2011 الذي يـحدد القـانون األسـاسي النـموذجـي للمـتاحف

تحفي ومراكز التفسير ذات الطابع ا

ـؤرخ في ـشـتـرك ا ـقــتـضى الـقـرار الـوزاري ا  - و
ـوافق 4 مـايــو ســنـة 2014 الــذي يــحـدّد 4 رجب عـام 1435 ا
التنظيم الداخلي للمتحف العمومي الوطني وملحقاته

يقـررون ما يـأتي :يقـررون ما يـأتي :

ـرسوم ادة 13 من ا ـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام ا ـادة األولى :ا ا
ــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 الــرئـــاسي رقم 07-307 ا
ذكور أعاله يهدف هذا وافق 29 سبتمبر سنة 2007 وا ا
ـتـحـف الـعـمـومي الـوطـني الـقـرار إلى حتـديــد تـصـنـيف ا
ـــنـــاصــب الـــعـــلـــيـــا ومـــلـــحـــقـــاتـه وشــــروط االلـــتـــحـــــاق بـــا

التابعة له.

ــــتـــــحف الـــــعــــمـــــومي الـــــوطــــني ــــادة 2 :  : يُــــصـــــنّف ا ــــادة ا ا
وملحقاته في الصنف " ب " القسم 1.

3 :  : حتـــــدّد الـــــزيــــادة االســـــتـــــداللــــيـــــة لـــــشــــاغـــــلي ــــادة  ــــادة ا ا
ــنــاصب الـعــلــيــا الـتــابــعـة لــلــمــتـحـف الـعــمــومي الــوطـني ا
ــنـــاصـب طـــبـــقــا ومـــلـــحـــقـــاته وشـــروط االلـــتـــحـــاق بـــهـــذه ا

للجدول اآلتي :

a.mihoubi
Rectangle

a.mihoubi
Rectangle
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