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 .2007مطبعة الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد ، مارس ، 

مناهج السنة الثانية من التعليم الثانوي العام  " :مديرية التعليم الثانوي، اللجنة الوطنية للمناهج-96

 .2006، مطبعة الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد ، مارس ، والتكنولوجي  

"،ديوان المطبوعات 1980-1960التنمية االجتماعية والنظام التعليمي في الجزائر مصطفى زايد : "-97

 .1986الجامعية، الجزائر، 



, 2"، ديوان المطبوعات الجامعية, ط  اإلحصاء و القياس النفسي و التربوي ":مقدم عبد الحفيظ -98

 .2003الجزائر, 

 "، اإلدارة العامة للبحوث ، "السلوك اإلنساني والتنظيم،منظور كل مقارنناصر محمد العديلي : -99

 . 1995الرياض المملكة العربية ،السعودية ،

 .1974 دار النهضة العربية ،القاهرة ،"علم النفس الصناعي"،نجاتي محمد عثمان: -100

. 1997،  كلية التربية ، جامعة عين الشمس، القاهرة ،التقويم التربوي"نجيب غزام: " -101

"، منشورات اليونسكو ، عن 2015" التعليم للجمعية بحلول عام النشرة اإلعالمية الدولية اليونسكو -102

 .2007منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة طبع في باريس، صدر في عام 

تنويع التدريس في الفصل دليل المعلم لتحسين طرق التعليم النشرة اإلعالمية الدولية اليونسكو "-103

 .2008"، مكتب اليونسكو اإلقليمي ، جادة المدينة الرياضية، والتعليم في مدارس الوطن العربي 

" اجتماع اليونسكو الدولي للخبراء بشأن التعليم الثانوي العام في :  النشرة اإلعالمية الدولية اليونسكو-104

 .2001 أيار/مايو 25ن21 ، بكين، القرن الحادي والعشرين، االتجاهات والتحديات واألولويات "

" ، التقرير العالمي  التعليم للجميع ضرورة ضمان الجودةالنشرة اإلعالمية الدولية اليونسكو : "-105

  .2005لرصد التعليم للجميع ،

"، منشورات اليونسكو ، التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع "النشرة اإلعالمية الدولية اليونسكو: -106

 .2008عن منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم 

" التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع أهمية الحكومة في تحقيق النشرة اإلعالمية الدولية اليونسكو: -107

  .2009"، منشورات اليونسكو، عن منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم ،المساواة في التعليم 

عن تعليم والتكنولوجيا والتربية البيئية، تعليم العلوم والتكنولوجيا النشرة اإلعالمية الدولية اليونسكو:" -108

 .2003، 4-3 ، المجلد الثامن والعشرون العدد في العالم العربي في القرن الحادي والعشرين"

"، مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في "رصد التعليم للجميعالنشرة اإلعالمية الدولية لليونسكو: -109

 .2005الدول العربية، بيروت ، 

اجتماع اليونسكو الدولي للخبراء بشأن التعليم الثانوي العام في "النشرة اإلعالمية الدولية لليونسكو: -110

 .2001 أيار/مايو 21،25 ، بكين، "القرن الحادي والعشرين، االتجاهات والتحديات واألولويات

التقرير الختامي والتوصيات، اجتماع الخبراء اإلقليمي حول "النشرة اإلعالمية الدولية لليونسكو: -111

 أبريل 28، 26،مسقط، سلطنة عمان، ")تطوير التعليم ما بعد األساسي (التعليم الثانوي في المنطقة العربية

 .2009/ نيسان

التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع (أهمية الحكومة في تحقيق "النشرة اإلعالمية الدولية لليونسكو: -112

 .2010 ، دراسات مرجعية ،كلية التربية ،جامعة البحرين، مسقط ،مارس "2009المساواة في التعليم 



 دراسة توثيقية مكتب ،"تطوير التعليم الثانوي في الدول العربية"النشرة اإلعالمية الدولية لليونسكو: -113

 .2003اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية، بيروت ، ديسمبر /كانون األول، 

تنويع التدريس في الفصل ، دليل المعلم لتحسين طرق التعليم و   "النشرة اإلعالمية الدولية لليونسكو:-114

 .2008 ، مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية، بيروت ، "التعلم في مدارس الوطن العربي

"اجتماع الخبراء اإلقليمي حول :التقرير الختامي والتوصيات ، النشرة اإلعالمية الدولية لليونسكو-115

 26،28في منطقة العربية ، مسقط ، سلطنة عمان ،،") التعليم الثانوي (تطوي التعليم ما بعد األساسي 

 .2009،ابريل / نيسان ،

 .2003 ، منشورات جامعة دمشق، سوريا ، "التوجيه المهني و المدرسي"نعيم الرفاعي: -116

 .2006،  زهران للنشر، األردن، " القياس و التقويم في التربية و التعليم"هادي مشعان ربيع:-117

،  ، إعداد وتعريب الحسن الحية، عبد اإلله شريط" ما هي الكفايات؟"هوارد غاردنر وآخرون: -118

. 2003مطبعة بني ازناسن سال، 

"، دار الكتاب القياس و التقويم في التربية و علم النفس "هيثم كامل الزبيدى ، ماهر ابو هالل : -119

  .2003 ،  االمارات العربية المتحدة ، 1الجامعي العين ، ط

"، معهد " سند تكويني لفائدة مديري مؤسسات التعليم الثانوي واإلكماليوحدة النظام التكويني: -120

 .2008الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، الجزائر، 

االختبارات والتوجهات التربوية العامة المعتمدة في مراجعة المناهج " : وزارة التربية المغربية -121

 .2002 يونيو ، 1423، الكتاب األبيض ، الجزء األول،  ربيع األول التربوية"

 ، المعهد التكوين أثناء الخدمة ، مريم بوعتورة ، المقاربة بالكفاءات"وزارة التربية الوطنية " -122

 .2002قسنطينة ، جانفي 

 ، المعهد التكنولوجي للتربية، مريم بوعتورة ، قسنطينة، جانفي المناهج"وزارة التربية الوطنية " -123

2002. 

،السنة الثالثة من التعليم الثانوي ، الديوان الوطني للمطبوعات "دليل األستاذ "وزارة التربية الوطنية :-124

 .O.N.P.S. ، 2007المدرسية 

 "مناهج السنة الثالثة من التعليم الثانوي العام و التكنولوجي– تقني رياضي "وزارة التربية الوطنية :-125

 .2007،اللجنة الوطنية للمناهج ، الديوان الوطني للمطبوعات الوطنية للتعليم والتكوين عن بعد مارس ،

، أكتوبر،   .O.N.P.S"، ديوان المطبوعات المدرسيةدليل التعليم التقنيوزارة التربية الوطنية : "-126

1995. 



 "مناهج السنة الثانية من التعليم الثانوي العام و التكنولوجي– تقني رياضي "وزارة التربية الوطنية :-127

 .2006، اللجنة الوطنية للمناهج ، الديوان الوطني للمطبوعات الوطنية للتعليم والتكوين عن بعد مارس ،

سند تكويني لفائدة مدير مؤسسات التعليم الثانوي و ، " وحدة النظام التربوي":وزارة التربية الوطنية -128

. 2008 ،المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم ،الحراش-الجزائر،أإلكمالي

 "السنة الثانية من التعليم الثانوي  الوثيقة المرافقة للشعبة تقني رياضي " وزارة التربية الوطنية:-129

المجموعة المتخصصة للمواد ، الديوان الوطني للمطبوعات الوطنية للتعليم والتكوين عن بعد مارس 

،2006. 

" ،المديرية الفرعية للتوثيق، مكتب النشر تعرف على الجذع المشتركوزارة التربية الوطنية: " -130

 .1998،الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية،الجزائر 

 .2002، المركز الوطني للوثائق التربوية ، الجزائر، "الكتاب السنوي"وزارة التربية الوطنية: -131

 .2003، المركز الوطني للوثائق التربوية ، الجزائر، "الكتاب السنوي"وزارة التربية الوطنية: -132

 "،الديوان الوطني للمطبوعات برنامج مواد التخصص في الهندسة المدنيةوزارة التربية الوطنية: "-133

. 1998ماي  ،الجزائر،  .O.N.P.Sالمدرسية

، دارالمريخ لنشرو التوزيع "اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي"يوسف مصطفى القاضي و آخرون:-134

 .1981، 2الرياض، السعودية ، ط

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 المجالت
 

 جامعة اإلنسانية  مجلة العلوم، "إسماعيلي يامنة : "التوجيه المدرسي بين النظرية و التطبيق -135
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بوسنة محمود: "التوجيه المدرسي و المهني، الخلفية النظرية لمفهوم المشروع و بعض المعطيات -137

 .1998), ديسمبر10 جامعة منتوري ، قسنطينة ( العدد اإلنسانية  مجلة العلوم، "الميدانية 

 مجلة ، "بوياية محمد الطاهر :" واقعى التربية وحتمية تفعيل خدمات التوجيه التربوي و المهني -138

 .2008)، ديسمبر30 جامعة منتوري ، قسنطينة ( العدد اإلنسانية العلوم

 منشورات مخبر التربية اإلنسانية و االجتماعية ،  مجلة العلوم "مجلة معارف بسيكولوجية"،-139

 ،.2008، )01العدد (التكوين العمل، جامعة الجزائر 

صالح:" الميول المهنية لطالب المرحلة الثانوية بدولة اإلمارات العربية المتحدة وعالقتها  الخطيب-140

) 1، (العدد 3 ، المجلد مجلة اتحاد الجامعات العربيةبكل من التخصص والتحصيل الدارسين "، 

،2005 .

 جامعة منتوري، اإلنسانية  مجلة العلومدليو فضيل :"مقاييس االتجاهات في العلوم اإلنسانية"-141

 .1998) ، ديسمبر 10قسنطينة ،(العدد

،، مطبوعات  مجلة كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعيةدليو فضيل: " تقنيات تحليل البيانات"،-142

. 2004) ، 4جامعة منتوري قسنطينة (العدد

 مجلة كلية العلوم اإلنسانية دين السعدي إسماعيل : "التدريب الميداني واإلجراءات المنهجية"،-143

 .2004) ، 19 ، مطبوعات جامعة منتوري قسنطينة ، (العدد والعلوم االجتماعية

 تصدر عن مجلة التربية، "التحصيل الدراسي والعوامل المؤثرة فيه" رؤوف ابراهيم عبد الخالق: -144

. 1987) ،82للجنة الوطنية لتربية والثقافة والعلوم الجزائر، (العدد 

المجلة , "العالقة بين مستوى طموح األحداث والتحصيل الدراسي "رؤوف ابراهيم عبد الخالق: -145

. 1981 – (العدد االول) العربية للبحوث التربية

سعد جاسم الهاشل:"التوجيه و اإلرشاد الوظيفي واختيار التخصص في المرحلة الثانوية التقليدية"، -146

 .1997) 54 ،مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، ( العدد المجلة العربية للعلوم إنسانية

 نشرة إعالمية شهرية، ،"لماذا بيداغوجية المقاربة بالكفاءات "صوالح عبد اهللا و الضب محمد : -147

. ، الجزائر 2003 ، ديسمبر )58 العدد( ،و-ت-و ،نافذة على التربية



 ، مجلة الثقافة من إعداد وزارة الثقافةالطاهر زرهوني: "التعليم في الجزائر قبل وبعد االستقالل" ،-148

، الجزائر. 1986المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ،وحدة الطبع المتعددة ، ماي /جوان ،

, منشورات الدوان  مجلة التربيةع. سقواني: "القضايا المرتبطة بالتوجيه في التعليم التقني"،-149

 .1995) مارس 33الوطني للمطبوعات المدرسية ، الجزائر، (العدد

العايب رابح و برطوطن محمد الصالح: " أسباب الفشل المدرسي لدى تالميذ الثانويات من وجهة -150

 ..1998)،10 جامعة منتوري. قسنطينة (العدد اإلنسانية  مجلة العلومنظر األساتذة"

المجلة عبد الحفيظ مقدم "دور التوجيه واإلرشاد في االختبار والتوافق المدرسي والمهني"، -151

.  1994)، السنة األولى، نوفمبر 1، وزارة التربية الوطنية ، (العدد الجزائرية للتربية

مجلة كلية العلوم اإلنسانية والعلوم عبد اللطيف صوفي:" العولمة وتحديات المجتمع الكوني " ، -152

 .2001 ، مطبوعات جامعة منتوري قسنطينة، سبتمبر االجتماعية

، قسم علم  مجلة كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعيةعلي غربي : " تنمية الموارد البشرية "،-153

  .2004االجتماع والديموغرافيا ، منشورات جامعة قسنطينة ،

،الكويت مجلة التربية"، المأمولمحمد صديق محمد حسن: "التوجيه التربوي بين الواقع و-154

.  1996 جوان 6) 117(العدد

محمد مقداد و آخرون : "قراءات في المناهج التربوية" ، جمعية اإلصالح االجتماعي والتربوي -155

 .)12(العدد  ، ، باتنةمجلة الرواسي ، 1ط

محمود عبد الحليم منسي و علي مهدي كاظم:" احتياجات التوجيه المهني لدى طلبة التعليم العام في -156

. 2004،(مقبول للنشر)، جامعة الكويت، تاريخ التسجيل جوان،مجلة التربية محافظة مسقط "، 

،  مجلة العلوم اإلنسانيةمراد زعيمي :"أدوات البحث االجتماعي،محدداتها ومجاالت استخدامها"،-157

 .2003)، جوان 19منشورات جامعة منتوري قسنطينة، (العدد 

مجلة العلوم مسعود بوطاف :"التوجيه المهني بين متغيرات الشخصية والواقع االجتماعي"، -158

 .1999) جوان 7 منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، (العدداإلنسانية ،

مجلة المسعود بوطاف :" واقع االختبارات النفسية في مؤسسات التربية والتكوين الجزائرية"، -159

) ، الفصل 4 ، منشورات الدوان الوطني للمطبوعات المدرسية ، الجزائر(العددالجزائرية للتربية

 .1995الرابع ، 

 منشورات مجلة العلوم اإلنسانية،مسعودة بيطام:"المالحظة والمقابلة في البحث السوسيولوجي"،  -160

 ،.1999) جوان 11جامعة منتوري، قسنطينة (العدد

  منشورات"، يصدرها المعهد التربوي الوطني ،المجلة الجزائرية للتربيةوزارة التربية الوطنية: "-161

 .1994، السنة األولى ، نوفمبر )العدد األول(الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية الجزائر



  منشورات، يصدرها المعهد التربوي الوطني ،"المجلة الجزائرية للتربية"وزارة التربية الوطنية: -162

 1995 السنة األولى، نوفمبر )4العدد (الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية الجزائر 

 منشورات، يصدرها المعهد التربوي الوطني "المجلة الجزائرية للتربية"وزارة التربية الوطنية: -163

 .1996 السنة الثانية، )5العدد (الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية ، الجزائر، 

مديرية التقويم و التوجيه و االتصال ،  رابطة اإلعالم والتوجيه المدرسي"وزارة التربية الوطنية:"-164

  .1995 مارس )33الرقم (الجزائر،،القبة الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية منشورات

ت الديوان  مديرية التقويم والتوجيه واالتصال، منشوراه"،مجلة التوجي"وزارة التربية الوطنية:-165

. 2004 ،)العدد األول( الجزائر ،الوطني للمطبوعات المدرسية

 الديوان ،المركز الوطني للوثائق التربوية، منشورات"مجلة المربي وزارة التربية الوطنية:"-166

 .2004)، أفريل-ماي 01 الجزائر ، (العددالوطني للمطبوعات المدرسية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المقاالت والمحاضرات
 

حول مستوى التحصيل في العلوم لدى طلبة المرحلة األساسية "التقرير الثالث، الرابع و الخامس: -167

 .1994، سلسلة منشورات المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، األردن، " في األردن

، وزارة التربية والتكوين " تقرير وطني حول التعليم الثانوي بالجمهورية التونسية"القروي محسن:-168

، مقدم إلى اجتماع الخبراء اإلقليمي حول تطوير التعليم الثانوي (ما بعد األساسي) في المنطقة 

 .2009 أبريل/ نيسان 28العربية مسقط سلطنة عمان، 

التعليم ما بعد األساسي (الثانوي) تطويره وتنويع "المؤتمر السابع لوزارة التربية والتعليم العرب:-169

  .2010، مسقط-مارس،"مساراته

المقاربة بالكفايات و الممارسات "المركز الوطني للبحث في االنثروبولوجية االجتماعية والثقافية :-170

"، وقائع اليوم الدراسي المنظم بالشراكة مع مديرية التربية لوهران بالمعهد التكنولوجي البيداغوجية 

 . CRASCO ، 2009، منشورات 2006 نوفمبر 20للتربية ،بن اشنهو، 

دور مستشار   "المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم ، إدارة التربية قسم البحوث و التدريب :-171

التوجيه المدرسي و المهني في توجيه التالميذ نحو العمل و عالقة ذلك بواقع سوق العمل و خطط 

 أكتوبر 31 – 26 ، ورشة عمل حول التوجيه م و م الجزائر "التنمية االقتصادية و االجتماعية

1996. 

استرتيجية العربية المعالم "المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم ، إدارة التربية قسم البحوث: -172

 .2000 ، الدوحة ، ماي ،"21األساسية للمؤسسة المدرسية في القرن 

التقرير الختامي والتوصيات ، اجتماع الخبراء اإلقليمي   "النشرة اإلعالمية الدولية اليونسكو :-173

، مسقط، سلطنة عمان، "حول تطوير التعليم ما بعد األساسي (التعليم الثانوي في المنطقة العربية

 .2009 أبريل /نيسان28، 26

، دراسة توثيقية "تطوير التعليم الثانوي في الدول العربية" النشرة اإلعالمية الدولية اليونسكو: -174

 .2003مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية، بيروت ، ديسمبر /كانون األول، 

مشروع تقييم األداء  "تقرير حول مستوى أداء األردن في الدراسات الدولية للعلوم و الرياضيات،-175

 .1994، سلسلة منشورات المركز الوطني للبحث و التطور التربوي، األردن لعام "المدرسي

 "، الملتقي االول حول التوجيه قياس الميول المهنية أسسه وأساليبهراشد بن سيف المحرزي:" -176

. 2006المهني ، جامعة مسقط، سلطنة عمان ،

الميول المهنية والقدرات والصفات الشخصية وعالقتها باختيار التخصص عبد الفتاح الخواجة:" -177

 .2006"، الملتقي األول حول التوجيه المهني ، جامعة مسقط، سلطنة عمان ،والمهنة 



، labecom"، فعاليات الملتقى الدولي مراحل تطور النظام التربوي في الجزائر"عيسى بوسام: -178

 .2005سطيف ، أفريل ، 

  "بحث من طرف أساتذة اللجنة المتخصصة في الهندسة المدنيةغانم ليلى، عزي كريم : "-179

GSD،2005 .

اإلعداد والتدريب والتطوير المهني في التعليم الثانوي الرسمي ، واقعه  "فياض، ليلى مليحة :-180

 .2006 أيار (مايو) 27، 26، بيروت، "وشروطه أعمال المؤتمر التربوي الخامس

االتجاهات العالمية الحديثة في تطوير التعليم اإلعدادي وأوجه االستفادة منها في "محمد بن فاطمة : -181

 .2008، وزارة التربية البحرين، "مملكة البحرين

"،الملتقى الجهوي لسلك التوجيه المدرسي اإلشكالية و النشاطات الحاليةمفتش التربية و التكوين: "-182

  .26/01/1999 إلى 24و المهني", قالمة ,من 

،الملتقى ملخص للمداخلة حول تقويم نشاطات التوجيه بالمقاطعة"مفتش التربية و التكوين: "-183

 .26/01/1999 إلى 24الجهوي لسلك التوجيه المدرسي و المهني, قالمة, من 

"، الملتقى الجهوي الخاص بسلك التوجيه "الكشف عن الميول و االهتماماتنادية د شاش: -184

 ، قالمة.1999 جانفي 26 إلى 24المدرسي و المهني" من 

 ، 1 ، مونوغرافيا المديرية ، العدد ندوا ت حول تقويم التوجيه التربوي" "وزارة التربية الوطنية :-185

1999.  

، ورقة مقدمة إلى "التعليم الثانوي في األردن الواقع والتطلعات"وزارة التربية والتعليم األردن: -186

اجتماع الخبراء اإلقليمي حول تطوير التعليم الثانوي لما بعد األساسي في المنطقة العربية مسقط ، 

 .2009 أبريل ، نيسان، 28، 26سلطنة عمان، 

التعليم الثانوي في األردن الواقع والتطلعات، ورقة مقدمة إلى  "وزارة التربية والتعليم األردن:-187

 مسقط "،اجتماع الخبراء اإلقليمي حول تطوير التعليم الثانوي لما بعد األساسي في المنطقة العربية

 .2009 أبريل ، نيسان، 28، 26سلطنة عمان، 

. محمد الهادي بوطارن، " المنظومة التربوية و المجتمع " من " المجتمع بين المتطلبات الوطنية و -188

 .2001 ديسمبر 29/ 26، الجزائر ،  هواري بومدين، ورقلة 11الملتقى التحديات الدولية" ، 
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، بحث مقدم لنيل شهادة دراسات " " دراسة الوضع المدرسي لطالب الثانوياتاحمد برغوتي : -189

 . 1985معمقة ، جامعة قسنطينة ، 

الميول المهنية وعالقتها ببعض أنماط الشخصية كمدخل للتوجيه الخطيب, صالح احمد يوسف :" -190

، رسالة دكتوراه معهد الدراسات التربوي لطالب المرحلة الثانوية بدولة اإلمارات العربية المتحدة "

. 2000والبحوث التربية , قسم اإلرشاد النفسي جامعة القاهرة , مصر ،

 ،رسالة لنيل شهادة " اثر التوجيه مدرسي على التحصيل الدراسي للشعب األدبية"بروه محمد: -191

 .1993الماجستير في علوم التربية الجزائر

 ، "التوجيه المدرسي نحوى شعب الثانية ثانوي في تأهيل ومعالجة قضايا الشباب"بوشالغم يحي: -192

.              2006رسالة لنيل شهادة الماجستير , جامعة ابوبكر بلقايد تلمسان، 

 اثر برنامج تربية االختيارات على الخاصيات السيكولوجية الدالة على  "تزولت تعمروني حورية:-193

 رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في علوم التربية قسم علم  ،"بناء وتحقيق المشاريع الدراسية والمهنية 

 .  2008- 2007النفس ، جامعة بوزريعة ،الجزائر،

 ، رسالة لنيل شهادة الماجستير في علم " دور التوجيه في التعليم الثانوي"درباني بي قريش: -194

.  1995االجتماع الجزائر،

" السمات الشخصية االنفعالية واالجتماعية لدى طلبة التعليم الثانوي المهني رغداء علي نعيسة: -195

" , دراسة ميدانية في سوريا ، رسالة دكتوراه بكلية التربية ،قسم مقارنة بطلبة التعليم الثانوي العام

. 2001علم النفس ،جامعة دمشق ،سوريا، 

دراسة الفروق في الذكاء المتعدد بين طالب بعض الكليات النظرية رنا عبد الرحمن قوشحى:" -196

،رسالة دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص علم النفس التربوي، معهد الدراسات والبحوث والعلمية"

. 2003التربوية ، بجامعة القاهرة ، 

"تحديد بعض العوامل المساهمة في ظهور مشكالت التوجيه المدرسي والمهني من غليط شافية : -197

 "، دراسة ميدانية بوالية قسنطينة وقالمة،خالل تحليل منصب عمل مستشار رئيسي للتوجيه المدرسي

. 2005مذكرة لنيل شهادة ماجستير في علم النفس االجتماعي واالتصال، جامعة قسنطينة،

 ", دراسة " أساس توجيه المدرسي الفعال من خالل آراء الفاعلين في العملية التربويةمريم زعيبط:-198

ميدانية بمؤسسات التعليم الثانوي و التقني, بوالية ميلة ،مذكرة لنيل شهادة ماجستير, في علم النفس و 

 .2005علوم التربية, بجامعة قسنطينة، 



الميول المهنية واالختيار المهني لدى طلبة الصف االول الثانوي في نزال , كمال صبحي سعيد :" -199

العليا، اإلرشاد النفسي والتربوي، الجامعة األردنية، عمان  ،رسالة دكتوراه كلية الدراساتاألردن "

. 2005األردن ،

, دراسة حاالت لتالميذ التعليم "مشكالت سوء التوافق وعالقتها بالتوجيه المدرسي"يوسفي حدة: -200

مذكرة لنيل شهادة الماجستير، في التوجيه واإلرشاد النفسي،جامعة  الثانوي العام-فرع علوم دقيقة،

 .2001باتنة,

 
 المناشير 

 

الرباط ، ،"الميثاق الوطني للتربية والتكوين"  اللجنة الخاصة بالتربية و التكوين للمملكة المغربية :-201

 .1999 اكتوبر 8في 

 المديرية الفرعية للتعليم "مشروع شعب االمتياز "النشرة الرسمية الوطنية للتربية الوطنية ،-202

  .2005الثانوي المتخصص ، المؤرخ في افريل 

، مديرية الدراسات القانونية نصوص  األساسية الخاصة بقطاع التربيةالنشرة الرسمية للتربية : -203

 .1992والتقنين والمنازعات ، المديرية الفرعية للوثائق ، فيفري 

 اإلجراءات الجديدة الخاصة بالقبول و التوجيه في النظام التربوي،النشرة الرسمية للتربية الوطنية: -204

.  1996 سبتمبر مديرية التقويم والتوجيه و االتصال، المؤرخ في 

 .2008، الجزائر، 04-08 رقم القانون التوجيهي للتربية الوطنيةالنشرة الرسمية للتربية الوطنية، -205

 80،  عدد :  قانون توجيهي يتعلق بالتربية والتعليم األساسيوزارة التربية الجمهورية التونسية -206

  .2002 جويلية 23، المؤرخ في 2002لسنة 

قرار وزاري بشان النظام المدرسي في التعليم االبتدائي واإلعدادي وزارة التربية المغربية :-207

  .6/2007-0-147/0 منشور رقم ،والثانوي 

المناظرة الوطنية حول وزارة التربية المغربية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي: -208

، مقترح إشكالية لتاطير أشغال الو رشات الثالث  تطوير وظائف و آليات االستشارة و التوجيه 

 .                                                                                                             2005 ، افريل 09،الرباط، المملكة المغربية، 

، قطاع التربية الوطنية " وزارة التربية المغربية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي-209

 ، 19 ، 91  مذكرة إطار رقم اإلطار التنظيمي لمجال االستشارة والتوجيه" المملكة المغربية"

 . 2005 أوغست ،شارع النصر، باب الرواح الرباط

 جانفي 14-600/06-06وزارة التربية الوطنية – مديرية التقويم والتوجيه واالتصال: تعليمة رقم -210

2007. 



قرار يتضمن تأسيس امتحان نهاية مرحلة التعليم االبتدائي وتحديد كيفيات وزارة التربية الوطنية "-211

 .2010 أفريل 08.المؤرخ 2005 ، فبراير تنظيمه ومنح شهادة النجاح فيه

 .1989 / 927" منشورإجراءات القبول في السنة أولى ثانويوزارة التربية الوطنية : "-212

، إجراءات انتقالية لتوجيه التالميذ إلى السنة الثانية ثانوي العام وتكنولوجي: وزارة التربية الوطنية -213

  .13/02/2008 المؤرخ في 48/0.0.6/08رقم مديرية التوجيه والتقويم واالتصال 

، إجراءات انتقالية لتوجيه التالميذ إلى السنة الثانية ثانوي العام وتكنولوجي: وزارة التربية الوطنية -214

. 2005 سبتمبر19 المؤرخ في 262/0.0.6/05رقم مديرية التقويم و التوجيه واالتصال،  

، اإلجراءات و الترتيبات التربوية والتنظيمية لتنصيب السنة األولى ثانوي وزارة التربية الوطنية : -215

 .2005 أوت 31 المؤرخ في 2005/../2378األمانة العامة الرقم 

 من 61 المادة ،2001-1962التوجيه المدرسي والمهني خالل الفترةوزارة التربية الوطنية : -216

 1976-4-16أمرية 

-01-23 المؤرخ في 04-08 ، منشور القانون التوجيهي لتربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية : -217

2008 

. 2005 ماي 14/و-ت-و/أ –خ-و المؤرخ في 16القرار رقم وزارة التربية الوطنية : -218

، قرار الوزاري المتضمن تحديد هيكلة التعليم الثانوي العامة و التكنولوجيوزارة التربية الوطنية : -219

 .14/05/2005  المؤرخ في 16رقم: 

, مديرية التوجيه المتعلق بتجريب مشروع تربية إختيارات التوجيهوزارة التربية الوطنية : -220

 .21/11/1998 المؤرخ في109/0.2.6/98المنشور الوزاري  رقم والتقويم واالتصال ، 

 تنصيب السنة الثالثة من التعليم الثانوي العام وتكنولوجي،: بخصوص  وزارة التربية الوطنية -221

                                         .                                                                                                     2007/ و.ت.و/ أع  261رئيس الديوان، رقم 

 مديرية التوجيه و ،تعديل بطاقة الرغبات وبطاقة المتابعة والتوجيه: وزارة التربية الوطنية -222

 .2006 مارس 29المؤرخ  43/6.0.0/05منشور وزاري رقم  االتصال

 ، مديرية التوجيه و تعديالت خاصة بعمليات تقويم أعمال التالميذ: وزارة التربية الوطنية -223

 .2006 سبتمبر 06  المؤرخ ،128/0.0.6/06االتصال،المنشور الوزاري رقم : 

/ و.ت.و/ أع   550 ، رئيس الديوان، رقم تنصيب شعب السنة الثانية ثانوي: وزارة التربية الوطنية -224

  .2006 جوان 04المؤرخ 

 مديرية التقويم تنظيم عمل مستشاري التوجيه الملتحقين بالثانويات,وزارة التربية الوطنية : -225

. 1991 سبتمبر 18 ، 219/1241/91والتوجيه واالتصال ، المنشور الوزاري رقم : 



, مديرية التوجيه والتقويم واالتصال متضمن تنظيم عمل مستشار التوجيهوزارة التربية الوطنية : -226

 .1992/و.ت/م.د 1533المنشور الوزاري  رقم قرار 

 مديرية، 1962/1992مجموعة نصوص التوجيه المدرسي والمهني : وزارة التربية الوطنية -227

 . 13/02/1993 المؤرخ في 48/0.0.6رقم التوجيه والتقويم واالتصال 

 ، قرارات مجلس الوزراء مخطط العمل لتنفيذ إصالح المنظومة التربويةوزارة التربية الوطنية : -228

 .2003وبرنامج الحكومة المؤرخ في أكتوبر 

 مديرية التوجيه و  ،مشروع  إجراءات تقويم أعمال التالميذ وتنظيمهوزارة التربية الوطنية : -229

  .2005االتصال  ، المؤرخ في فيفري 

،  قرارات مجلس الوزراء و برنامج مشروع إعادة هيكلة التعليم الثانويوزارة التربية الوطنية : -230

. 1991الحكومة، المؤرخ في ،

  .2005، األمانة العامة ، المؤرخ في فيفري مشروع ملف التقويم : وزارة التربية الوطنية-231

مناهج السنة األولى من التعليم الثانوي العام جذع مشترك علوم وزارة التربية الوطنية : -232

 .2005، مكتب النشر ،الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية،الجزائر وتكنولوجيا

، مديرية اإلعالم والتوجيه ، " دليل عملية تحسيسية لفتح شعب االمتياز " :وزارة التربية الوطنية-233

  .2005المؤرخ في  ماي 

،المديرية الفرعية للتعليم الثانوي المتخصص ، "مشروع ثانويات االمتياز " :وزارة التربية الوطنية-234

  .2005المؤرخ في افريل 

 ، األمانة العامة 2006/2007، منشور إطار خاص بالدخول المدرسي وزارة التربية الوطنية -235

 .2006 جويلية 08، المؤرخ في 2006/ك.ع/332رقم  مديرية التربية لوالية قسنطينة

 ، األمانة العامة،  2007/2008منشور إطار لتحضير الموسم الدراسي وزارة التربية الوطنية ، -236

 .2007 فيفري 19/و.ت.و/المؤرخ في 89رقم 

 .1976-4-16 المؤرخ في 35-76وزارة التربية الوطنية قرار رقم : -237

. 1991 -12-13 المؤرخ في 92- 827وزارة التربية الوطنية قرار رقم : -238

 .1983-9-15 المؤرخ في 994وزارة التربية الوطنية قرار رقم :-239

 .1991-12-24 المؤرخ في 1241-269وزارة التربية الوطنية قرار رقم: -240

 206/600/05/02وزارة التربية الوطنية- مديرية التقويم والتوجيه واالتصال: تعليمة رقم -241

 .2005أكتوبر 

. 1990-2-6 المؤرخ في 49- 70وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم :-242

. 1976-4-16 المؤرخ في 72-76وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم :-243



 19760-4-16 المؤرخ في 71-76وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم: -244

 .1987-1-13/ ن ت م م المؤرخ في 566وزارة التربية الوطنية منشور رقم -245

. 1992 المؤرخ 96وزارة التربية الوطنية منشور رقم -246

إنشاء اللجنة الوالئية المشتركة وتحديد وزارة التربية الوطنية و  وزارة التكوين والتعليم المهني:-247

 .2010 أفريل 08-06،  قرار وزاري مشترك رقم تشكيالتها ومهامها 

قبول و توجيه تالميذ السنة الرابعة من وزارة التربية الوطنية و وزارة التكوين والتعليم المهنيين "-248

 08 / المؤرخ 01 ،منشور وزاري مشترك رقم التعليم المتوسط إلى مرحلة التعليم ما بعد اإللزامي

 .2010أفريل 

"توجيه التالميذ إلى مسلكي التعليم ما وزارة التربية الوطنية و وزارة التكوين والتعليم المهنيين: -249

 .2006 مارس 08/ المؤرخ 02" منشور وزاري مشترك رقم بعد اإللزامي

 .1992 المديرية الفرعية للتوثيق ، مارس  "إعادة هيكلة التعليم الثانوي"وزارة التربية الوطنية: -250
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