اسئلة متصرف اداري للدورات السابقة على اساس االختبارات
أسئلة متصرف اداري  -سعيده -2009
االمتحان األول  :الثقافة العامة
أجب عن السؤال اآلتي:
هل الفضائيات عامل جمع أم عامل تشتيت للمجتمع الجزائري.
تناول المسألة مبينا مايلي:
المجتمع الجزائري قبل الفضائيات.أثر الفضائيات في العالقات االجتماعية الجزائرية.رؤية مستقبلية للعالقات االجتماعية الجزائرية في ظل تعدد القنواتالفضائيات.
االمتحان الثاني  :القانون  -االقتصاد  -التسيير
أجب عن سؤال واحد فقط من بين األسئلة اآلتية:
سؤال القانون:
ان حسن سير المرافق العامة يستوجب التزام المرؤوس بطاعة أوامر
رئيسه.
من خالل تحليلك لهاذا الموضوع ،بين الى أي مدى يمكن أن تصل تلك
الطاعة؟
سؤال القتصاد والمالية العامة:
يمر اعداد الميزانية العامة للدولة بعدة مراحل و اجراءات معينة .تعد
الرقابة على تنفيذ
الميزانية المرحلة األخيرة منها
و تأخذ هذه الرقابة عدة صور مختلفة .أذكر بالتفصيل هذه الصور مع
الشرح.
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سؤال التسيير العمومي:
الهدف األول للمؤسسة يتمثل في تحقيق الديمومة و البقاء .وفي هذا االطار
تعد وظيفة
تسيير الموارد البشرية احدى الدعامات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق
هدف المؤسسة.
ويقصد بالموارد البشرية االنسان اذ يعتبر القيمة االقتصادية و الركيزة
االساسية للتزود
بالطاقات و القدرات و الخبرات .ولقد مرة وظيفة تطور الموارد البشرية
بعدة مراحل،
أسهمت في تطورها مدارس و مذاهب فكرية عديدة .تطرق لمختلف مراحل
تطور و ظيفة
الموارد البشرية و مختلف اسهامات المذاهب الفكرية في تطورها.
االمتحان الثالث  :لغة اجنبية
المتحان في اللغة الفرنسية يتحد النص عن
l'homme des masses
اسئلة مباشرة من النص وفقرة
===========
اسئلة متصرف اداري بالميزانية الشلف
1القانون العام  /الدستوري االداري:
ماهي طرق تعديل الدستور ؟
2اقتصاد عام ومالية:
ماهو االستثمار ؟ و ما عالقته بالتنمية االقتصادية في اطار الفكر
االقتصادي ؟
3التسـيير العـمومي:
اشرح بالتفصيل مايلي:
 1مراقبة التسيير2

 2المراقبة الداخلية 3التدقيق الداخلي===========
اسئلة المسابقة بجامعة منتوري قسنطينة
الرتبة /متصرف اداري
المدة  3ساعات مسابقة خارجية
المعامل 3
اجب عن احد االسئلة التالية
1/المانجمنتماهي انواع التخطيط من حيث اسلب اعداد الخطة وتنفيدها ؟
2/المالية العامةلقاعدة الخدمة المنجزة العديد من االستثناءات
عرف قاعدة الخدمة.اذكر استثناءات مع الشرح.3/االقتصادماهو الفرق بين التنمية والنمو؟حلل استراتيجية التنمية في الجزائر.
4/القانون االداريتحدث عن انتفاء الطعن الموازي كشرط لقبول الطعن بااللغاء لتجاوز
السلطة.
5/القانون الدستورياشرح بالتفصيل مبدأ الفصل بين السلطات وعلل مدى ارتباطه بالديمقراطية
؟
المعامل 2
اجب عن احد السؤالين التاليين
1تحدث عن دور الدولة في اقتصاد السوق ؟3

2التخلف له  3ابعاد هي الفقر ‘البطالة ‘عدم المساواة بين االفرادحلل وناقش ؟
االختبار الثالث
اختيار فرنسية او انجليزية
===========
اسئلة متصرف اداري
1الثقافة العامة
ماهو دور وسائل االعالم في توجيه و صناعة الراي العام ؟على المستوى
الوطني ؟
2القانون
يتمتع رئيس الجمهورية في ضل دستور  96بعدة صالحيات.وضحها؟
3االقتصاد
اشرح مراحل تنفيد النفقات العمومية؟ ولماذا يعمل بمبدا الفصل بين
المرحلة االدارية والمرحلة المحاسبية؟
===========
اسئلة متصرف اداري  2008قسنطينة
سؤال ثقافة عامة
اجب على احد السؤالين على الخيار
1اصبحت المالية العامة حديث العام و الخاص واصبحت اهم موضوع
لوسائل االعالم ومحل اجتماعات سياسية واقتصادية_ناقش دلك بطريقة
مختصرة ومركزة
2اصبح التلوث البيئي يشكل خطرا على المجتمعات اقتصاديا صحيا
واجتماعيا_ناقش دلك
سؤال القانون العام
القانون الدستوري
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مادا نعني بثنائية السلطة التنفيدية وكيف تم تطبيقها في الجزائر
القانون االداري
الخطا التاديبي"حقيقة الوقائع المنسوبة ووضعها القانوني
االقتصاد
اعتمدت الجزائر في بداية التسعينات قانون النقد والقرض  10/90على
ضوء دلك اعطي مواصفات النظام النقدي الجزائري
المالية العامة
_1تخضع عملية اعداد وتحضير الميزانية العامة للدولة لعدة
مبادىء.ادكرها مع الشرح
_2مالفرق بين
_قانون المالية العامة
_قانون المالية التكميلي
_قانون الملية التعديلي
_3اذا حدث وتاخرت عملية اليصويت والمصادقة على قانون المالية
للسنة.خالل سنة ما.كيف يتم تسيير شؤون المؤسسات العمومية الى حين
صدوره.
المانجمنت
_تقوم الوظيفة التنظيمية بتكوين التقسيمات و الوحدات االدارية المختلفة
وتحديد وتكوين الوظائف وتعيين االشخاص يتحتم رسم عالقات مناسبة بين
العمال في مختلف المستويات االدارية ويتجسد تحديد العالقات التنظيمية
بتحديد الجوانب التالية
_السلطة والمسؤولية
_نطاق االشراف
_المركزية والالمركزية
والسؤال اشرح هده الجوانب
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============
اسئلة متصرف اداري اكتوبر 2008
سؤال القانون العام
سؤال القانون االداري
تلجأ االدارة لعدة طرق الحتيار المتعاقد معها وضح هذه الطرق من خالل
قانون الصفقات العمومية في الجزائر
سؤال القانون الدستوري
تكلم عن اهم مرتكزات النظام البرلماني
سؤال الثقافة العامة
اجب على احد السؤالين
السؤال األول
في تراث تنظيم العمل وفي معرض استغالل الموارد البشرية ,ركزت كل
من نظرية االدارة العلمية والعالقات االنسانية على جانب معين .بين اوجه
االلتقاء والتنافر بينهما.
السؤال الثاني
غالبا ما يعزى فشل التنمية فيا البلدان النامية الى تخلف االدارة.
حلل وناقش
============
اسئلة متصرفين للخزينة العمومية نوفمبر2008
هذه اسئلة مسابقة التوظيف الخاصة بالمتصرفين للخزينة العمومية دورة
نوفمبر 2008بكلية الحقوق (بومرداس)
هناك ثالثة أسئلة اختيارية:
1تكلم عن مراقبة البرلمان لعمل الحكومة في ظل الدستور  1996المعدل.2اشرح االشكال المختلفة للرقابة على الميزانية العامة.6

3حدد مفهوم واهمية المرفق العام مع التعرض الى التوجهات الحديثة.============
مسابقة متصرف اداري المركز الجامعي البويرة
المركز الجامعي العقيد اكلي امحند اولحاج
مسابقة على اساس االختبار لاللتحاق برتبة متصرف خارجي
المادة الثقافة العامة
اجب على السؤال التالي اجباري
تعد وسائل االعالم موجها قويا في المجتمع من خالل اراء و توجهات
باءمكانها احداث انقالب عكسي على المجتمع
تحدث عن ذالك مبرزا مايلي
*1تعريف وسائل االعالم
*2انواع وسائل االعالم مبينا اكثرها تاثيرا
*3دورها في خلق راي عام عالمي
============
بعض أسئلة القانون
ماهي القيود الواردة على مبدأ المشروعية ؟
* 2أسئلة حول القرارات اإلدارية
* 3ماذا نعني بثنائية السلطة التنفيذية وكيف تم تطبيقها في الجزائر.
* 4يرى جانب من الفقه انه برغم التغيرات التى احدثها التعديل الدستورى
لسنة 1996فى مركز رئيس الجمهورية اال انه ال يزال مع ذلك يتمتع
بصالحيات تشريعية واسعة تجعله كمشروع اصلى بدل البرلمان صاحب
االختصاص الحقيقى
من خالل نصوص الدستور الجزائرى لسنة 1989و تعديل  , 1996بين
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كيف يتجلى تفوق رئيس الجمهورية فى المجال التشريعى فى الظروف
العادية ؟
* 5يعتبر الدستور القانون األساسي واألسمى بالنسبة لتدرج الهرم القانوني
في الدولة ،بين مظاهر وصور كونه مصدر من مصادر القانون اإلداري؟
* 6قد يرتكب الموظف خطا مهنيا أثناء تأدية وظيفته يتسبب بهفي ضرر
للغير مما ترتب عنه مسؤوليته اإلدارية.
**فما هو تعريف المسؤولية اإلدارية و شروطها؟
===========
مسابقة متصرف اداري بتاريخ 15نوفمبر 2008
بسيدي بلعباس.
القانون العام
اختر موضوعا واحدا
الموضوع االول
ماهو مجال مراقبة القضاء االداري للقرارات الضبط االداري؟
االقتصاد العام والمالية
ماهو االسثتمار؟
وما العالقته بالتنمية االقتصادية في اطار الفكر االقتصادي ؟
التسيير العمومي
ما الفرق بين الرجل القتصاد و الرجل االداري؟
وأيهما انسب للمؤسسسات العمومية التي تعاني من وجود طاقات كبيرة غير
مستعملة
الموضوع الثاني
الثقافة العامة
لقد أعطت فكرة حقوق االنسان مفهوم جديدا لسيادة الدولة من سيادة مطلقة
للدولة بالتصرف في شؤونها الداخلية وحريتها التخاد ما تراه مناسبا في
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اجراءات داخل اقلمها الى سيادة نسبية تعطي الحق لدول الكبرى و
المنظمات الدولية في التدخل في شؤون الداخلية للدول بحجة حماية هذه
الحقوق.
حلل هذه الفقرة تحليال منهجيا مبديا رأيك في ذلك؟
===========
مسابقة متصرف اداري قسنطينة 2009
الثقافة العامة
أجب عن أحد السؤالين:
1تحدث عن دور الدولة في اقتصاد السوق؟2التخلف له أبعاد ثالثة هي  :الفقر  ،البطالة ،عدم المساواة بين األفراد .ناقش ذلك؟
القانون العام
القانون االداري:
تحدث عن انتفاء الطعن الموازي كشرط لقبول الطعن بااللغاء لتجاوز
السلطة.
القانون الدستوري:
أشرح بالتفصيل مبدأ الفصل بين السلطات وعلل مدى ارتباطه بالمبادىء
الديمقراطية ؟
المانجمنت
ماهي أنواع التخطيط من حيث أسلوب اعداد الخطة وتنفيذها ؟
المالية العامة
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لقاعدة الخدمة المنجزة العديد من االستثناءات:
عرف قاعة الخدمة ؟أذكر استثناءاتها مع الشرح ؟االقتصاد
ماهو الفرق بين التنمية والنمو ؟
حلل استراتجية التنمية في الجزائــــــــر ؟
============
المركز الجامعى بشار
امتحان داخلى و خارجى
سلك المتصرفين
المدة  03 :ساعات المعامل02 :
موضوع الثقافة العامة
لقد عرف العالم تحوالت كبرى فى شتى الميادين و ال سيما منها االقتصادية
,االجتماعية  ,التكنولوجيا و السياسية
المطلوب:
1ما هى التحديات الكبرى لاللفية الثالثة على الدول النامية2ما هى اثار العولمة على الدول الناميةالمدة  03 :ساعات المعامل03 :
اجب عن سؤال واحد فقط:
السؤال االول  :القانون الدستورى
يرى جانب من الفقه انه برغم التغيرات التى احدثها التعديل الدستورى لسنة
1996فى مركز رئيس الجمهورية اال انه ال يزال مع ذلك يتمتع بصالحيات
تشريعية واسعة تجعله كمشروع اصلى بدل البرلمان صاحب االختصاص
الحقيقى
من خالل نصوص الدستور الجزائرى لسنة 1989و تعديل  , 1996بين
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كيف يتجلى تفوق رئيس الجمهورية فى المجال التشريعى فى الظروف
العادية ؟
السؤال لثانى  :القانون االدارى
المبدا السائد اليوم ان االدارة تسال عن كل تصرفاتها و يمكن لالشخاص
رفع دعوى للحصول على تعويض اال ان هده المسؤولية حديثة النشاة ،
ظهرت بعد ان تطور موقف القضاء ازاء عدم المسؤولية الدولية و لجأ في
دلك الى نظريات محاولة منه اليجاد االساس القانون لهذه المسؤولية
ما هى االسس و المبادئ التى اعتمدت عليها التشريعات لقيام مسؤولية
السلطة العامة ؟
و ما هى القواعد التى تحكمها؟
السؤال الثالث  :االقتصاد
أ-إن انفتاح االقتصاد الجزائرى على متطلبات اقتصاد السوق يمنح
لالستثمارات االجنبية عدة طرق للمساهمة فى انمائه كما يتطلب ذلك توفير
اليات تحفيزية او تذليل الحوافز المعيقة
بعد تحليل هذا الطرح نظريا و ميدانيا او علميا قدم االقتراحات الكفيلة برسم
معالم تطور االقتصاد الجزائرى حاليا و مستقبال
ب -ما هى االهداف التى يسعى البنك المركزى الى تحقيقها فى االقتصاد
الوطنى ؟
السؤال الرابع :مناجمنت عمومى
لم يعد هناك شك فى ان الموارد البشرية هى احدى المقومات االساسية
لنجاح المنظمة  ,بل يمكن القول انها المحدد االول و االساسى لهذا النجاح
حيث ان توافر قوى عاملة ذات كفاءة و مسؤولية تمكنها من النهوض
باعباء العمل و تحقيق اهداف المنظمة و استخدام امكانياتها المادية المتاحة
باكبر كفاءة ممكنة
ناقش هذه العبارة موضحا:
*اهداف ادارة الموارد البشرية
*وظائف ادارة الموارد البشرية
===========
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سؤال ثقافة عامة متصرف ااداري بومرداس 2008-11
يواجه العالم عدة مخاطر تهدد البيئة ,حدد هده المخاطر و بين الدور المنوط
باالفراد في هدا الشان ؟
===========
***/1أسئلة المتصرفين اإلداريين :بقسنطينة يوم الخميس  22جانفي
2009
التقافة العامة :ماهو دور الدولة في اإلفتصاد الحر؟
اإلقتصاد :ماهو الفرق بين التنمية و والنمو؟ حلل إستراتيجية التنمية في
الجزائر ؟
المالية العامة  :يوجد لمبدأ الخدمة المقدمة عدة إستثناءات  ،عرف هذا المبدأ
وماهي إستثناءاته؟
***/2مادة الثقافة العامة المعامل 2:المدة  3سا
أجب عن أحد السؤالين:
1من بين إهتمامات التنمية المستدامة  :الحفاظ على البيئة  ،بين هل يمكنتحقيق ذلك في البلدان المتخلفة بالنظر غلى تعقد واقعها السياسي
والغقتصادي و اإلجتماعي.
2يتضمن العنف في الوسط اإلجتماعي عدة أشكال  ،ناقش ذلك مبينااألسباب وطرق المعالجة.
مادة  :التحرير اإلداري المعامل 4:المدة 4:سا
وجهت وزارة الداخلية تعليمة لجميع البلديات تلزمهم بعدم منح شهادات
اإليواء لألشخاص الذين يطلبون اإليواء عند األقارب ...إال بعد التاكد من
صحة البيانات المتعلقة بالشخص طالب الشهادة ،قصد التأكد من هويته.....
السؤال :حرر هذه الوثيقة.
مالحظة :أنا إختصرت المقدمة هي طويلة.
مادة  :القانون العام المعامل  3المدة 4سا
أجب عن احد السؤالين:
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1من المتعارف عليه في الفقه الدستوري أن ه***  3أنواع على مدىدستورية القوانين أذكرها مع التعريف و الشرح وحدد أيهم أصلح للجزائر.
2الضبطية اإلدارية وسلطاتها.مادة :اللغة االجنبية المدة  1سا المعامل 1
تختار بين الفرنسية أو اإلنجليزية
وهي تنطلق من نص و اسئلة فرعية:
مثل
donnez un titre au ****e
mettez la phrase qui suit a l imparfait de l indicatif
relevez les synonymes....
ونفس الشيئ بالنسبة لإلنكليزية
***/3اسئلة متصرف:
الثقافة العامة:
البيئة و مفهوم التنمية المستدامة و اهمية البيئة للجزائر
التخصص:
وضعا ثالث اختيارات ،
اختيار المالية العامة هو-:مصادر تمويل االقتصاد و شرح احد المصادر
عرف القانون البنكي في الجزائرعرف القدرة الشرائيةعرف الحد االدنى لالجرالفربسية و االنجليزية اختياري
***4/موضوع الثقافة العامة
أجب مباشرة وبدقةوتركيز:
س/1ج2/1ن :ترتكز المواطنة على توفر مجموعة من الشروط
الموضوعية قيمية أو مادية لتتحقق في واقعنا الجزائري.أذكر بعضها ,انت
تكمل هذه العالقة الشرطية أضف كلمة واحدة فقط في كل عالقة):
ال مواطنة بال ............................................... ......................13

ال مواطنة بال............................................... ......................ال مواطنة بال ............................................... ......................ال مواطنة بال ............................................... ......................س/2ج2/2ن :أكمل التعريف لمصطلح"] [bالتنمية المسدامة "[/bهي:
التنمية .......................................من دون اسنتفاذ
حق..............................................ال قادمة في الموارد المتاحة.
س/3ج2/ 3ن  :ما هي أهم نخبتين األكثر تأثيرا في الشأن العام الجزائري
المعاصر ،خاصة مع التحول إلى الديمفراطية الليبيراليةالجاري؟
نخبة .............................................. ..................................نخبة ..............................................س/ 4ج2/ 4ن  :عرف الفساد اإلداري باختصار.
-.................................................. .................................
س /5ج2 / 5ن  :بماذا يوحي إليك مصطلح البيروقراطية من معاني
ايجابية؟ أذكر معنيين باختصار
-..................................................
-..................................................
س/ 6ج2/ 6ن  :انعقدت قمة استثنائية للجمعية العامة لالمم المتحدة لتعلج
موضوعا ثقافيا حضاريا خاصا دعا إليه رئيس دولة نامية .أذكر سنة
اإلجتماع وموضوعه واسم رئيس الدولة النامية الذي دعا إلى اإلهتمام
بموضوعها.
السنة....................................موضوع القمة األممية ...........................................اسم الرئيس الداعي لمعالجة موضوعالقمة ............................................. .................................
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س/ 7ج2/ 7ن  :أذكر مثالين اثنين عن نشاط منظمات المجتمع المدني
"العالمي( "المنظمات غير الحكومية الدولية النشاط) واحدة تهتم بالقضايا
البيئية وأخرى بالقضايا الحقةقية.
مثال عن منظمة غير حكومية ناشطة في ميدانالبيئة :...........................................
مثال عن منظمة غير حكومية ناشطة في ميدانحقوقي :............................................
س /8ج2/ 8ن :من عادة مناصري ومناهضي العولمة الراهنة غجتماع كل
منهم في منتديين متوازيين متعارضين  ،أذكر اسم النتدى األول والثاني.
اسم المنتدى الدولي المناصر للعولمة الراهنة:.................................................
اسم المنتدى الدولي المناهض للعولمة الراهنة:.................................................
س /9ج/ 2 9ن  :عرفت الجزائر منذ نهاية الثمانينات األخيرة مجموعة من
اإلصالحات اإلقتصادية لمعالجة مجموعة من اإلتالالت الهيكلية في
اإلقتصاد الوطني  .أذكر إصالحين:
االصالح األول :............................................االصالح الثاني :...........................................س/ 10ج2 / 10ن :قامت خالل شهر نوفمبر  2008م دولتان  -واحدة
صناعية واألخرى نامية  -بتعديالت دستورية تخص المؤسسات العليا
الحاكمة .اذكر الدولتين وحدد بدقة محتوى التعديل في كل منهما:
اسم الدولة الصناعية:......................................... .-محتوى التعديل الدستوري :.........................................
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.........................................
اسم الدولة النامية:..........................................
محتوى التعديل الدستوري :.........................................أجب عن أحد اإلختيارات التالية:
اإلختيار األول ( القانون العام):
أجب على مايلي:
1ميز بينكأ) القانون والتنظيم
ب) القرار اإلداري التنظيمي والقرار اإلداري الفردي
2ثنائية السلطات الدستورية في النظام الجزائري3توزيع اإلخنصاص بين القضاء العادي والقضاء اإلدارياإلختيار الثاني ( اإلقتصاد والمالية العامة):
1ما هي المبادئ األساسية للميزانية العامة؟2من احدث التصنيفات للنفقات العامة التصنيف الوظيفي  ،أذكرالتصنيفات األخرى مع شرح لكل تصنيف
3يعد التمويل بالعجز للميزانية العامة أحد القضايا التي اهتمت بهاالمدارس اإلقتصادية.
كيف تناولت المدرسة الكالسيكية والكنزية التمويل بالعجز؟
اإلختيار الثالث ( المناجمنت العمومي):
تعد مرحلة التربص أحد اإلجراءات القانونية التي نص عليها قانون
الوظيف العمومي الجزائري إلثبات كفاءة الموظف.
المطلوب ما يلي:
1حدد مدة التربص2بين حقوق الموظف المتربص3بين وضعية الموظف المتربص عند نهاية التربصأذكر موقف المشرع الجزائري من شرط التربص طبقا لألمر 06/03
***5/مسابقة المتصرفيين االداريين البلديين  15و  16نوفمبر 2008
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جامعة الجياللي اليابس  -سيدي بالعباس
القانون العام:
ماهي المقومات األساسية التي يجب ان يراعيها الموظف في القرار
اإلداري حتى يكون مشروعا ؟
الثقافة العامة:
أن للعولمة وأنفتاح الدول على العالم وكذا انقسان العالم الى ما يسطلح عليه
بدول الشمال ودول الجنوب أدى إلى ظاهرة غير مألوفة تتمثل في الهجرة
السرية وبين المنددين بهذه الظاهرة وما تعكسه من مساوئ يدعو البعض
الى وجوب أخذها بعين االعتبار في تصحيح االنظمة اما البعض االخر
فيدعو الى وجوب اتخاذ سياسة عقابية متشددة ازاء المهاجرين السريين.
على ضوء معلوماتك تحدث عن ظاهرة الهجرة السرية واثرها واساليب
القضاء عليها.
التحرير االداري:
تحتل المراسلة االدارية مكانة هامة في النشاط االداري النها تمكن المصالح
االدارية العمومية من االتصال .ورغم تطور وسائل االتصال العصرية فان
المراسلة المكتوبة ال زالت الى يومنا هذا اداة فعالة واالكثر استعماال في
العالقات االدارية.
وضح مع بيان خصائص الرسالة االدارية.
اللغة االجنبية:
اللغةالفرنسية :موضوع عن االنترنت

***6/اسئلة متصرف
الثقافة العامة
تعرف البيئة عدة مخاطر عددها و ما هو الدور المنوط باالفراد اتجاه هذه
المخاطر
القانون
من بين مبادئ التنظيم االداري المركزية و ال مركزية و عدم التركيز
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اشرح كل منها
االقتصاد
تحدث عن اهداف السياسة االقتصادية الكلية  .ثم اشرح الصعوبات التي
تواجه التحليل االقتصادي الكلي
المانجمنت العمومي
اشرح مفهوم المناجمنت التشاركي
***7/اسئلة متصرف
االقتصاد والمالية العامة /ماهو االستثمار وما عالقته بالتنمية في اطار
الفكر االقتصادية?
القانون /ماهي طرق تعديل الدستور
الثقافة العامة/ماهي مضامين الشرق االوسط الجديد وهل نجحت الو م ا في
تحقيقه
امتحان داخلى و خارجى ***/8
سلك المتصرفين
المدة  03 :ساعات المعامل02 :
موضوع الثقافة العامة
لقد عرف العالم تحوالت كبرى فى شتى الميادين و ال سيما منها االقتصادية
,االجتماعية  ,التكنولوجيا و السياسية
المطلوب:
1ما هى التحديات الكبرى لاللفية الثالثة على الدول النامية2ما هى اثار العولمة على الدول الناميةالمدة  03 :ساعات المعامل:
اجب عن سؤال واحد فقط
السؤال االول  :القانون الدستورى
يرى جانب من الفقه انه برغم التغيرات التى احدثها التعديل الدستورى لسنة
1996فى مركز رئيس الجمهورية اال انه ال يزال مع ذلك يتمتع بصالحيات
تشريعية واسعة تجعله كمشروع اصلى بدل البرلمان صاحب االختصاص
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الحقيقى
من خالل نصوص الدستور الجزائرى لسنة 1989و تعديل  , 1996بين
كيف يتجلى تفوق رئيس الجمهورية فى المجال التشريعى فى الظروف
العادية ؟
السؤال لثانى  :القانون االدارى
المبدا السائد اليوم ان االدارة تسال عن كل تصرفاتها و يمكن لالشخاص
رفع دعوى للحصول على تعويض اال ان هده المسؤولية حديثة النشاة ،
ظهرت بعد ان تطور موقف القضاء ازاء عدم المسؤولية الدولية و لجأ في
دلك الى نظريات محاولة منه اليجاد االساس القانون لهذه المسؤولية
ما هى االسس و المبادئ التى اعتمدت عليها التشريعات لقيام مسؤولية
السلطة العامة ؟
و ما هى القواعد التى تحكمها؟
السؤال الثالث  :االقتصاد
أ-إن انفتاح االقتصاد الجزائرى على متطلبات اقتصاد السوق يمنح
لالستثمارات االجنبية عدة طرق للمساهمة فى انمائه كما يتطلب ذلك توفير
اليات تحفيزية او تذليل الحوافز المعيقة
بعد تحليل هذا الطرح نظريا و ميدانيا او علميا قدم االقتراحات الكفيلة برسم
معالم تطور االقتصاد الجزائرى حاليا و مستقبال
ب -ما هى االهداف التى يسعى البنك المركزى الى تحقيقها فى االقتصاد
الوطنى ؟
السؤال الرابع :مناجمنت عمومى
لم يعد ه*** شك فى ان الموارد البشرية هى احدى المقومات االساسية
لنجاح المنظمة  ,بل يمكن القول انها المحدد االول و االساسى لهذا النجاح
حيث ان توافر قوى عاملة ذات كفاءة و مسؤولية تمكنها من النهوض
باعباء العمل و تحقيق اهداف المنظمة و استخدام امكانياتها المادية المتاحة
باكبر كفاءة ممكنة
ناقش هذه العبارة موضحا:
*اهداف ادارة الموارد البشرية
*وظائف ادارة الموارد البشرية
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***9/أسئلة المتصرف
1الثقافة العامة
ماهو دور وسائل االعالم في توجيه و صناعة الراي العام ؟على المستوى
الوطني ؟
2القانون
يتمتع رئيس الجمهورية في ضل دستور  96بعدة صالحيات.وضحها؟
3االقتصاد
اشرح مراحل تنفيد النفقات العمومية؟ولمذا يعمل بمبدا الفصل بين المرحلة
االدارية والمرحلة المحاسبية؟
سؤال أخر
يواجه العالم عدة مخاطر تهدد البيئة ,حدد هده المخاطر و بين الدور المنوط
باالفراد في هدا الشان ؟
أسئلة اخرى
القانون العام:
أجب عن االسئلة اآلتية:
1توزيع االختصاص بين جهات القضاء االداري2صالحيات المجلس الدستوري3أنواع القرارات االدارية4الوظائف االدارية لرئيس الجمهوريةالثقافة العامة:
جاء السؤال حول صدام الحضارات لصمونيل هنتنغتون
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***10/اإلدارة المحلية سطيف
][bأسئلة الثقافة العامة]b
إختر أحد الموضوعين:
1أصبحت األزمة المالية العالمي حديث العام والخاص وأصبحت أهمموضوع لوسائل اإلعالم ومحل اجتماعات سياسيةواقتصادية  .ناقش ذلك
بطريقة محتصرة ومركزة.
2أصبح التلوث البيئي يشكل خطرا كبيرا على المجتمعات ،إقتصادياوصحيا واحتماعيا ،ناقش ذلك.
اإلختبار االختياري
أجب عن واحد من األسئلة التالية:
القانون الدستوري:
ماذا نعني بثنائية السلطة التنفيذية وكيف تم تطبيقها في الجزائر.
القانون اإلداري:
الخطأ التأديبي :حقيقة الواقع المنسوبة ووضعها القانوني.
اإلقتصاد:
إعتمدت الجزائر في بداية التسعينات قانون النقد والقرض " "10/90على
ضوء ذلك إعطي مواصفات النظام النقدي الجزائري.
المالية العامة:
تخضع عملية إعداد وتحضير الميزانية العامة للدولة لعدة مبادئ .أذكرهامع الشرح.
ما الفرق بين:قانون المالية للسنة
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التعديلي.
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إذا حدث وتأخرت عملية التصويت والمصادقة على قانون المالية للسنة،خالل سنة ما .كيف يتم تسيير شؤون المؤسسات العمومية إلى حين
صدوره.
المناجمنت:
تقوم الوظيفة بتكوين التقسيمات والوحدات اإلدارية المختلفة وتحديدوتكوين الوظائف وتعيين األشخاص يتحتم رسم العالقات المناسبة بين
العمال في مختلف المستويات اإلدارية ويتجسد تحديد العالقات التنظيمية
بتحديد الجوانب التالية:
السلطة والمسؤولية
نطاق اإلشراف
المركزيو الالمركزية.
إشرح هذه الجوانب.***11/مسابقة متصرف ورقلة 2008
الثقافة العامة
ان ظاهرة عولمة قيم الديمقراطية التي اصبحت تسود المجتمع الدولي .
جعلت من الخصوصيات الوطنية المتعلقة
باالنظمة السياسية  .ظاهرة محدودة نسبيا.
حلل و ناقش
القانون
اجب عن اسئلة التالية
1مشاركة السلطة التنفيذية في العمل التشريعي2انواع الرقابة على االدارة3توزيع االختصاص بين جهات القضاء االدارياالقتصاد
اجب عن االسئلة التالية
 1يقال ..........االقتصاد هو علم صنع االختيارات  .........حلل و ناقش 08نقاط
2اذكر طرق تقدير وعاء الضريبة مع شرح واحدة منها  03ناط22

03 عرف االمر بالصرف و المحاسب العمومي مع ذكر المسؤوليات3نقاط
 نقاط03 عرف كل من االنتاج و الاستهالك و االدخار4 نقاط03 ما الفرق بين السند والسهم5المناجمنت العمومي
 نقاط06 حدد مجاالت او مهام الرئيسة لتسيير الموارد البشرية و بشرح1تكلم بشرح عن جميع مصادر تمويل الميزانية العامة للدولة و ميزانية2 نقاط08 الجماعات المحلية
ماهي هيأت الرقابة المتخصصة في تنفيذ و تسيير الميزانية العامة3 نفاط06 للدولة
 مدة ساعتين:أجنبية

la réforme de l'état et de l'administration

l'administration a en charge la bonne marche de l'état.son
poids s'explique par cette mission d'intérêt général qu'elle
doit remplir. le con****e économique local ; les
exigences internationales ont remis au centre du débat
politique le thème de la réforme de l'état; il concerne
deux réalités quelque peu différentes. d'une part,il s'agit
d'adapter l'administration à l'évolution économique et
sociale de notre pays d'autre part,il s'agit de simplifier les
démarches administratives réforme de l'état et de
l'administration a pour mission de coordonner d'aider et
d'inciter les administrations en vue de moderniser les
modes de fonctionnement et de gestion de l'état pour
améliorer le service rendu aux usagers, contribuer à une
utilisation plus performante des deniers publics et
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mobiliser les agents publics; en faveur d'une gestion
publique de qualité qui passe par l'amélioration des
relations entre le public et l'administration qui se doit
d'utiliser les instruments nouveaux,dont internet .en effet,
grace à ce portail, l'accessibilité des citoyens aux
données publiques est permise.

Questions:

1- expliquer les expressions soulignées.

2- d'après vous quoi doit essentiellement porter la
reforme de l'état et de l'administration.
اليوم الثاني
 ساعات03  مدة:مجال تخصص
اجب على سؤال واحد من ضمن االسئلة التالية
 مادة القانون الدستوري/  القانون العام:السؤال االول
.تكلم عن تأثر النظام السياسي الجزائري بالنظامين البرلماني و الرئاسي
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السؤال الثاني :القانون العام /مادة القانون اإلداري
يعتبر الدستور القانون األساسي واألسمى بالنسبة لتدرج الهرم القانوني في
الدولة ،بين مظاهر وصور كونه مصدر من مصادر القانون اإلداري؟
السؤال الثالث :اقتصاد ومالية
حدد قواعد الضريبة وشرحها بإيجاز؟
السؤال الرابع :مانجمنت
قدم قراءة نقدية على عملية الخوصصة في الجزائر؟
***14/مسابقة على أساس االختبار لاللتحاق برتبة متصرف" دارالثقافة
المسيلة" يومي20/19فيفري2009بباتنة
1/الثقافة العامة3 :ساعات المعامل02
الموضوع:
"إن التنمية المستدامة ال يفهم منها تحقيق المطالب و االحتياجات األساسية
لألفراد بل تعتبر نظرة تفاؤلية تأخذ على عاتقها اهتمامات بقضايا استمرار
حياة البشر،و التنسيق بين سياسات استخدام الموارد بمختلف أنواعها.
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**اشرح هذه العبارة،مبينا سياق التنمية المستدامة و أبعادها؟

2/القانون العام/االقتصاد و المالية/المناجمنت العمومي3 :ساعات
المعامل03
عالج موضوعا واحدا فقط:
الموضوع األول:
قد يرتكب الموظف خطا مهنيا أثناء تأدية وظيفته يتسبب به في ضرر للغير
مما ترتب عنه مسؤوليته اإلدارية.
**فما هو تعريف المسؤولية اإلدارية و شروطها؟
الموضوع الثاني:
إن المؤسسات المالية تعتبر بمثابة القلب النابض لالقتصاديات الحديثة ،
لجأت الجزائر في عدة مناسبات إلى تحسين منظومتها المالية و المصرفية
من خالل تنظيم وظيفة البنك المركزي و مراقبة عمل البنوك و المؤسسات
المالية.
المطلوب** :تقديم نظرة حول المؤسسات المالية الجزائرية و تطور
نشاطاتها مع التطرق إلى عالقة بنك الجزائر بالخزينة العمومية ؟
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الموضوع الثالث:
حسب إحدى الدراسات الحديثة التي أجريت على مسيري المؤسسات على
المستوى الدولي ،تبين ان معظمهم يعملون لمدة 7الى 8دقائق بدون انقطاع
في كل يوم إما باقي الوقت فيستهلك كله في المكالمات الهاتفية و استقبال
الضيوف دون موعد  ،والتنقالت غير الضرورية  ،و االجتماعات بدون
جدول أعمال..،
المطلوب**فما هي أحسن السبل التي تسمح للمسؤول MANAGER
بتسيير وقته بطريقة عقالنية وفق قواعد تسيير الحديث؟
منقول من منتدى وادي العرب
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