
  
  

 بـرنــامـج اخـتـبــار االخـتـصاص

  المراجع واألدوات البیداغوجیة الضروریة لمساعدة حاملي الشھادة الوطنیة www.ena.nat.tnتم إدراج بموقع الواب للمدرسة 

 .ویمكن اإلطالع على ھذه المراجع وتحمیلھا ونسخھا بصفة مجانیة . لمھندس على اجتیاز اختبار االختصاص 
  

اختصاص علوم ذات صبغة اقتصادیة أو 
 تصرف

  
 اختصاص علوم ذات صبغة قانونیة أو سیاسیة

  
 حاملي للشھادة الوطنیة لمھندس

  
 المعطیات األساسیة لالقتصاد التونسي: المحور األول

  السكان و الفئة النشیطة
  ھیكلة الناتج الداخلي الخام و نموه

 مؤشرات األسعار مجموعات المحاسبة الوطنیة
 میزانیة الدولة

 .موارد و استعماالت الجھاز المالي
  المنشأة: المحور الثاني

  المقاربات المختلفة للمنشأة
  تنظیم المنشاة

 تركیبات اإلنتاج  و دالة اإلنتاج
 و مختلف أشكال المنافسةتكوین األسعار 

 اختیار االستثمار و التمویل
 استراتیجیات المنشأة

  األســـر: المحور الثالث
  مداخیل األسر

  االستھالك و االدخار لألسر
 الطلب على الخیرات

 دور االستباقات
  التقلبات و النمو: المحور الرابع

 الدورات االقتصادیة
  النمو المتوازن
 النمو الباطني

 المستدیمةالتنمیة 
  النقد و التمویل: المحور الخامس

  وظائف النقد
  العرض و الطلب للنقد

 مجموع النقد
 نسب الفائدة

 )المؤسسات المالیة و السوق المالیة( الجھاز المالي 
 تمویل االقتصاد

 میزان الدفوعات و الحركات المالیة
 )الجوانب المالیة( العولمة 

  المبادالت الخارجیة: المحور السادس
  أسس االقتصاد الدولي

  میزان الخیرات و الخدمات
 حدود التبادل

  مناطق التبادل الحر
 

  
القانون الدستوري والمؤسسات : المحور األول

 السیاسیة
  مصادر القانون الدستوري

  )العناصر المكونة، األشكال(الدولة 
 مبدأ الفصل بین السلط

 األنظمة السیاسیة
 األحزاب السیاسیة و مؤسسات المجتمع المدني

 االنتخابات وطرق االقتراع
 رقابة الدستوریة

 الحقوق األساسیة و الحریات العامة
 القانون اإلداري و المؤسسات اإلداریة: المحور الثاني

  مصادر القانون اإلداري
اإلدارة المركزیـة، اإلدارة الالمحوریـة، (التنظیــم اإلداري 

  )الجماعـات المحلیة
مفھوم، صنف، مبادئ أساسیة، طرق ( المرفق العام 

 )التصرف
 )المقرر اإلداري و العقد اإلداري (المقررات اإلداریة 

 الضابطة اإلداریة
 المالیة العمومیة: المحور الثالث

مبـادئ المیزانیــة (المبـادئ العـامـة لمیزانیـة الدولــة 
  )والمبادئ المحاسبـیة و الجبائیة

  قوانین المالیة
 اإلعداد و المصادقة على میزانیة الدولة

 تنفیذ میزانیة الدولة
 الخزینةحسابات 

 )األنواع، الھیاكل و الطرق( الرقابة على المالیة العمومیة 
 القانون الجبائي: المحور الرابع

  مصادر القانون الجبائي
  وظائف الجبایة

 تصنیف األداءات
 إدارة األداءات

 استخالص االداءات
 القانون اإلداري لألمالك: لمحور الخامسا

المفھوم، ( األمالك العامة و الخاصة للذوات العمومیة 
  )النظام القانوني للتحدید، لالدماج و لالستعمال و الحمایة

  )الغایات و االجراءات( االنتزاع 
 النزاعات المتعلقة باالنتزاع

  )التعریف، التنفیذ، األضرار(األشغال العمومیة 
 

  
أو عدة مواضیع اختبار اإلختصاص یتم حسب اختیار المترشح لموضوع 

 ذات صبغة قانونیة أو اقتصادیة وتصرف
 اقتصــــاد  
 المعطیات األساسیة لالقتصاد التونسي: المحور األول

  السكان و الفئة النشیطة
  ھیكلة الناتج الداخلي الخام و نموه

 مؤشرات األسعار مجموعات المحاسبة الوطنیة
 میزانیة الدولة

  المنشأة: المحور الثاني
  المختلفة للمنشأةالمقاربات 

  تنظیم المنشاة
 تركیبات اإلنتاج  و دالة اإلنتاج

 تكوین األسعار و مختلف أشكال المنافسة

  األســـر: المحور الثالث

  االستھالك و االدخار لألسر

  الطلب على الخیرات

  التقلبات و النمو: المحور الرابع
 التنمیة المستدیمة

  النقد و التمویل: المحور الخامس
  النقدوظائف 

  العرض و الطلب للنقد
 مجموع النقد
 نسب الفائدة

 میزان الدفوعات و الحركات المالیة
  المبادالت الخارجیة: المحور السادس

  أسس االقتصاد الدولي
  میزان الخیرات و الخدمات

 حدود التبادل
  السیاسة االقتصادیة: المحور السابع

  الخیرات و الخدمات العمومیة
  التأثیرات الخارجیة

 سیاسة المیزانیة و الجبایة
  اإلحصائیــات: المحور الثامن

  ".بایز"االحتمال الشرطي و قاعدة 



  
  

 )الجوانب االقتصادیة(العولمة 
  السیاسة االقتصادیة: المحور السابع

  الخیرات و الخدمات العمومیة
  التأثیرات الخارجیة

 سیاسة المیزانیة و الجبایة
 السیاسة النقدیة

 سیاسات التشغیل
 الصناعیةالسیاسة 

 سیاسة المنافسة
 االندماج االقتصادي

  اإلحصائیــات: المحور الثامن
  ".بایز"االحتمال الشرطي و قاعدة 

  قانون االحتمال للمتغیر العشوائي: المتغیرات العشوائیة

المعدل، المربع المحید النموذجي، : ممیزات المتغیر العشوائي
 الفارق النموذجي

، "بینومیال"، قانون "برنوي"قانون : قوانین المتغیرات المنفصلة
 "بواسون"قانون 
- ستودنت"، قانون "نورمال"قانون : قوانین المتغیرات المتصلة
 )2(، قانون "فیشر

 مقدر بدون انحراف، مقدر متقارب
 طریقة االحتمال األكبر

 )2اختبار (توافق التوزیع المالحظ مع التوزیع النظري 
 ارتداد( تغیــرات تحلیل إحصائي للترابط بین عدة م

 )و ترابط

  
  
  
  

 النزاعات اإلداریة: المحور السادس
  القضاء اإلداري و توزیع نزاعات اإلدارةتنظیم 

  مصادر النزاعات اإلداریة
 مختلف الطعون و التدابیر االستعجالیة

التقدیــم  وسیر الدعوى، ( قواعد اإلجراءات القضائیة 
 )النطق بالحكم

 العالقات الدولیة: المحور السابع
  أھم المبادئ القانونیة للعالقات الدولیة

  )اة، االستقالل، المھامالسیادة، المساو(الدول 
منظمة األمم المتحدة و الھیئات (المنظمات الدولیة 

 )المختصة، المنظمات الجھویة و الخاصة
 المعاھدات الدولیة، االقلیمیة و الثنائیة

القضاء الدولي، طرق حل النزاعات ( النزاعات الدولیة 
 ).الدولیة

 

  
  قانون االحتمال للمتغیر العشوائي: المتغیرات العشوائیة

 المعدل، المربع المحید النموذجي، الفارق النموذجي: ممیزات المتغیر العشوائي
 "بواسون"، قانون "بینومیال"انون ، ق"برنوي"قانون : قوانین المتغیرات المنفصلة
 )2(، قـانون "فیشر- ستودنت"، قانون "نورمال"قانون : قوانین المتغیرات المتصلة

 مقدر بدون انحراف، مقدر متقارب
 طریقة االحتمال األكبر

 )2اختبار (توافق التوزیع المالحظ مع التوزیع النظري 
 ).و ترابط ارتداد( تحلیل إحصائي للترابط بین عدة متغیرات 

  
 قــــانـــون  
 

القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة: المحور األول   

  مصادر القانون الدستوري
  )العناصر المكونة، األشكال(الدولة 

 مبدأ الفصل بین السلط
 األنظمة السیاسیة

 الحقوق األساسیة و الحریات العامة
                                          القانون اإلداري والمؤسسات اإلداري: المحور الثاني

  مصادر القانون اإلداري
  )اإلدارة المركزیـة، اإلدارة الالمحوریـة، الجماعـات المحلیة(التنظیــم اإلداري 

  المالیة العمومیة: المحور الثالث
  )بائیةمبـادئ المیزانیــة والمبادئ المحاسبـیة و الج(المبـادئ العـامـة لمیزانیـة الدولــة 

  قوانین المالیة
 اإلعداد و المصادقة على میزانیة الدولة

  القانون الجبائي: المحور الرابع
  مصادر القانون الجبائي

  وظائف الجبایة
 تصنیف األداءات

  




