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 عدل -إ خاء  -شرف         الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
 وزارة التهذيب الوطني وإصالح النظام التعليمي 

  وزارة الوظيفة العمومية والعمل  
 لجنة الوطنية للمسابقات  ال
 

 بالغ يذاع عدة مرات                                

 

 

 

الوطني وإصذذذذذالح  تعلن و الوظيفذة العموميذة والعمذلو  ،النظذام التعليميزارة التهذذيذب  اللجنذة الوطنيذة  ، ووزارة 

  :عن للمسابقات

 على النحو التالي:  ينموزعفي مدارس تكوين المعلمين لتكوين ل عنصرا  730كتتاب خارجية ل تنظم مسابقة  
 

 معلما رئيسيا .  140اكتتاب  -
 معلما .  590اكتتاب  -

 
السبت  سوف   - يوم  المسابقة  تكوين    25/03/2023تجرى  مدرسة  مباني  في  وذلك  الثامنة،  الساعة  عند 

 المعلمين في نواكشوط. 
 . الفترة المحددةطيلة    23/02/2023  سخميال إلى    2023/ 7/02  ثالثاءال اعتبارا من  يفتح سجل الترشح لهذه المسابقة  

 

 : تفتح المسابقة أمام
 

في التخصص المطلوب      العاليمن التعليم    السلك األولن على شهادة  يالحاصل الجنسية    ي موريتاني  األشخاص  .1
مسابقة بالنسبة لالكتتاب  بدء الترشح للسنة عند تاريخ    38على  تزيد   ول   سنة   18عن    أعمارهمتقل   لذين ل او

 . للتكوين للمعلمين الرئيسيين
وفق الشروط المحددة    التعليم الثانوي لوريا من  ا ن على شهادة الباكيالحاصل الجنسية    ي موريتاني  األشخاص  .2

بالنسبة  مسابقة بدء الترشح للسنة عند تاريخ    36على تزيد   ول   سنة  18عن    أعمارهمتقل  لذين ل اأدناه، و
 . للتكوين للمعلمينلالكتتاب 

 للتأكد من:   لمعلمينا ستقوم لجنة التحكيم بإجراء مرحلة انتقاء أولى للمترشحين بالنسبة لكتتاب 
 

أن كل المترشحين الحاصلين على شهادة الباكالوريا شعبة اآلداب قد حصلوا في الباكالوريا على نتيجة تفوق   .1
أن كل المترشحين الحاصلين على  و  بالنسبة لشعبتي العربية والفرنسية،في لغة التخصص،    02/01أو تساوي  

تساوي   أو  تفوق  نتيجة  قد حصلوا على  باكالوريا علمية  و  20/10شهادة  التخصص  لغة  في    20/6في 
 الرياضيات  

  20/8حصلوا في الباكالوريا على نتيجة تفوق أو تساوي    قد،  المزدوجةبالنسبة للشعبة    ،أن كل المترشحين .2
 في اللغتين،  

 

خالل متابعة  من    www.cnc.gov.mrلهذه المسابقة )عن بُْعٍد( عبر موقع اللجنة الوطنية للمسابقات  الترشح  م  يت
 الخطوات التالية :  

 دخول الموقع وتسجيل معلومات الترشح طبقا لما هو محدد على منصة الموقع:  .1
 ( ن وجد)إالبريد اللكتروني ورقم الهاتف، الواتساب، وتاريخ الميالد ومحله، و ، كامللسم ال .2
 المترشح لها  شعبة  تحديد ال  .3
 تحديد المقاطعة المترشح لها  .4
 تحميل صورة من بطاقة التعريف الوطني،   .5
بالنسبة للمعلمين الرئيسيين، وشهادة بكالوريا  وليصانص    اشهادة الباكالوريـ تحميل صورة من   .6

 للمعلمين مع كشف درجاتها بالنسبة 

http://www.cnc.gov.mr/VisAvisA.aspx?av=80AV-2147483647
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صورة من مقرر معادلة الشهادة المترشح بها بالنسبة للشهادات األجنبية الممنوحة من مؤسسة   .7
 خصوصية، او مقرر اعتماد للشهادة إن كانت ممنوحة من مؤسسة وطنية خصوصية. 

 تحميل بطاقة معاق بالنسبة للمهنيين من هذه الفئة  .8
 
 

أماكن العمل التي سيحول إليها المترشحون بعد تخرجهم وحسب الشعب  يتحدد عدد المقاعد المتنافس عليها حسب   
 البيانات التالية:  وذلك وفق 

 المعلمون الرئيسيون  .3
 

 الوالية  المقاطعة  ربيع دوجمز رنسي ف مجموع 

 آمورج 2     2
 الحوض الشرقي

 عدل بكرو  6     6

  اظهر  2     2

  الشرقي الحوضمجموع  10     10

 لعيون      3 3

 الحوض الغربي 

 كوبني  3   1 4

 تامشكط 3     3

 الطينطان      1 1

 اطويل 2     2

 ربيغالحوض المجموع  8   5 13

 كرو 3     3
 لعصابة 

 كنكوصه  5     5

  صابةمجموع لع 8     8

 كيهيدي  4     4

 كوركول 

 مقامه   4   1 5

 امبود   3 4 7

 مونكل   2   2

 لكصيبه    1   1

 غول مجموع كور 8 6 5 19

 أالك     1 1

 لبراكنه 

 بابابي  1 1   2

 بوكي 3 2   5

 مقطع لحجار      2 2

 امباني 4   1 5

 مال   3 1 4

 اكنةمجموع لبر 8 6 5 19

 بوتلميت    1 1 2

 اترارزة 

 كرمسين    2   2

 المذرذرة    1 1 2

 واد الناقة    1 1 2

 اركيز  1   2 3

  تيكان 4 1   5
 ارزةمجموع اتر 5 6 5 16

 أوجفت  2 5   7

 آدرار 

 أطار  1     1

 شنقيط   1     1

 وادان 2 1   3

 رارمجموع آد 6 6   12

 د. انواذيبو  انواذيبو  5     5

  ذيب مجموع انوا 5     5
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 تكانت  المجرية 6   2 8

  تجكجة     2 2
 نتمجموع تكا 6   4 10

 غابو 1 3   4

 كيدي ماغا 

 ولد ينج 1 2   3

 سيلبابي 1     1

 ومبو  5 1   6

 ماغا  مجموع كيدي 8 6   14

 ازويرات  1     1

 تيرس زمور 
 بير أم أكرين 2   2 4

 افديرك 1   2 3

 مور زيرس المجموع ت 4   4 8

 اكجوجت  2   1 3

 بنشاب 2   1 3 انشيري

 يريمجموع انش 4   2 6

  العام المجموع 80 30 30 140

 
 المعلمون  .4

 

 الوالية  المقاطعة  ربيع دوج مز رنسي ف مجموع

 آمورج 6     6
 الحوض الشرقي

 عدل بكرو  20     20

  اظهر  4     4

  الشرقي الحوضمجموع  30 0 0 30

 لعيون      23 23
 الحوض الغربي 

 كوبني      1 1

  الطينطان      1 1

  ربيغالحوض المجموع  0 0 25 25

 كرو 7     7
 لعصابة 

 كنكوصه  13     13

  صابةمجموع لع 20 0 0 20

 كيهيدي  13     13

 كوركول 

 مقامه   15 1 11 27

 امبود   24 33 57

 مونكل   22   22

 لكصيبه    15 1 16

 غول مجموع كور 28 62 45 135

 أالك     8 8

 لبراكنه 

 بابابي  5 5   10

 بوكي 17 10   27

 مقطع لحجار      12 12

 امباني 20   3 23

 مال   13 4 17

 اكنةمجموع لبر 42 28 27 97

 بوتلميت    13 7 20

 اترارزة 

 كرمسين    17 2 19

 المذرذرة    7 13 20

 واد الناقة    11 6 17

 اركيز    2 12 14

  تيكان   10   10
 ارزةمجموع اتر 0 60 40 100
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 أوجفت  4 28   32

 آدرار 

 أطار  3     3

 شنقيط   3     3

 وادان 4 2   6

 مجموع آد 14 30 0 44

 تكانت  المجرية 6   16 22

  تجكجة     14 14
 مجموع تكا 6 0 30 36

 غابو   32   32
 كيدي ماغا 

 ولد ينج   23   23

  ومبو    5   5
 ما غا  مجموع كيدي 0 60 0 60

 ازويرات      21 21

 تيرس زمور 
 بير أم أكرين     1 1

 افديرك     3 3

 يرس الزمور مجموع ت 0 0 25 25

 اكجوجت      13 13

 بنشاب     5 5 انشيري

 يريمجموع انش 0 0 18 18

      

  العام المجموع 140 240 210 590
 

أكثر من مقاطعة أو حدد مقاطعة   إذا حدد سوف يتعرض كل ترشح لإللغاء إذا لم يحدد المترشح المقاطعة المترشح لها أو  
 الشعبة المترشح لها.   وجد فيها ل ت
 

بتوزيع المتسابقين على مدارس تكوين المعلمين التهذيب الوطني واصالح النظام التعليمي  وزارة  بعد ظهور النتائج ستقوم  
 واكجوجت حسب الطاقة الستيعابية لهذه المدارس وحسب معايير شفافة ستحدد لحقا.  لعيون وكيهيدينواكشوط وفي 

 

 تشمل المسابقة المواد المبينة في الجداول التالية: 
 

 المعلمون الرئيسيون 

 
عالمة  

 االقصاء 

 السلك  المواضيع   التاريخ  التوقيت المدة  الضارب  المستوى

% سابعة  40 20/06

%  60آداب و

 سادس ابتدائي 

 25/03/2023السبت 10س – 8س ساعتان  2

 

 معلم عربي   الرياضيات  

  12س –د 30و 10س ساعتان  3 رابع اعدادي   20/06

 د30و

 العربية   25/03/2023السبت

 التربية االسالمية  25/03/2023السبت 14س –13س ساعة  1 رابع اعدادي  ال توجد

% سابعة  40 20/06

%  60آداب و

 سادس ابتدائي 

 معلم فرنسي   الرياضيات   25/03/2023السبت 10س – 8س ساعتان 2

  12س –د 30و 10س ساعتان 3 رابع اعدادي    20/06

 د30و

 الفرنسية   25/03/2023السبت

 العلوم الطبيعية  25/03/2023السبت 14س –13س ساعة  1 ثالث اعدادي  ال توجد

% سابعة  40 20/06

%  60آداب و

 سادس ابتدائي 

 معلم مزدوج  الرياضيات   25/03/2023السبت 10س – 8س ساعتان 2

  12س –د 30و 10س ساعتان 2 رابع اعدادي   20/08

 د30و

 العربية   25/03/2023السبت

 الفرنسية  25/03/2023السبت 15س –13س ساعتان  2 رابع اعدادي  20/08
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 المعلمون 

 
 السلك  المواضيع   التاريخ  التوقيت المدة  الضارب  المستوى عالمة االقصاء 

% سابعة آداب  25 20/06

 % سادس ابتدائي 75و

25/03/2023السبت 10س – 8س ساعتان  2  معلم عربي   الرياضيات   

  12س –د 30و 10س ساعتان  3 رابع اعدادي   20/06

 د30و

25/03/2023السبت  العربية   

25/03/2023السبت 14س –13س ساعة  1 رابع اعدادي  ال توجد التربية   

 االسالمية

% سابعة آداب  25 20/06

 % سادس ابتدائي 75و

25/03/2023السبت 10س – 8س ساعتان 2  معلم فرنسي   الرياضيات   

  12س –د 30و 10س ساعتان 3 رابع اعدادي    20/06

 د30و

25/03/2023السبت  الفرنسية   

25/03/2023السبت 14س –13س ساعة  1 ثالث اعدادي  ال توجد العلوم  

 الطبيعية 

% سابعة آداب  25 20/06

 % سادس ابتدائي 75و

25/03/2023السبت 10س – 8س ساعتان 2  معلم مزدوج  الرياضيات   

  12س –د 30و 10س ساعتان 2 رابع اعدادي   20/08

 د30و

25/03/2023السبت  العربية   

25/03/2023السبت 15س –13س ساعتان  2 رابع اعدادي  20/08  الفرنسية  

 

 

 . اختياريا بالعربية أو بالفرنسية المترشح موضوع الرياضيات   يعالج

 

  بالنسبة لشعبتي  وحصل،المسابقة إل إذا شارك في جميع مواد المتحان الكتابي   هذه ل يتأهل أي مترشح للنجاح في 

في لغة التخصص    20/10مع نتيجة تفوق أو تساوي    20/10معدل عام يفوق أو يساوي  على    والفرنسية:العربية  
 في الرياضيات   20/6وعلى نتيجة تفوق أو تساوي 

 المزدوجة:  للشعبة بالنسبة •

  06  /20في اللغتين ونتيجة تفوق أو تساوي    20/8مع نتيجة تفوق أو تساوي    20/10معدل عام يفوق أو يساوي  
 الرياضيات.    في
 

لمقابلة مع  ؤهلونسيخضع الم، وحسب الترتيب الستحقاقي  مؤهلين للنجاحالمترشحين المؤقتة بتعد لجنة التحكيم قائمة 
 هيئة التحكيم لذلك على المعنيين أن يكونوا مصحوبين بالوثائق التالية:  

 نسخة طبق األصل مصدقة من الجنسية  -
 أصل الشهادة المقدمة  -
 التدريس شهادة صحية يقل تاريخها عن ثالثة أشهر تثبت قدرة المترشح على مزاولة مهنة  -
 يقل تاريخها عن ثالثة أشهر  صادرة عن السلطة المختصة زشهادة تبري -
 

يمكن للجنة التحكيم، بالتشـــاور مع القطاع المســـتفيد، إعادة توجيه المقاعد الشـــادرة في إحدى الشـــعب إلى شـــعبة 
 أخرى.

 

 
اللجنة الوطنية للمسـابقات، عند القتضـاء، تظلمات المترشـحين، في فترة ل تزيد على أسـبوعين، من تاريخ   تسـتقبل

 .نجاحمؤهلين للإعالن لجنة التحكيم عن الالئحة المؤقتة لل
 

 بـعد مـعالـجة التظلـمات وإـعادة ترتـيب الالئـحة المؤقـتة للـناجحين، عـند القتضـــــاء، تقوم لجـنة التحكيم ـبإـعداد لوائح
 الناجحين النهائية حسب الترتيب الستحقاقي تبعا لعدد المقاعد المتوفرة وكذلك الالئحة التكميلية،

 
 .سنا لصالح األكبرالتعادل بين مترشحين يتم الترتيب  في حال
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 043.2006من األمر القانوني رقم    46تطبيق المادة رقم  اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتلتزم لجنة التحكيم ب :  1مالحظة  
بتاريخ   062.2015المتعلق بترقية وحماية األشخاص ذوي اإلعاقة، وللمرسوم المطبق له رقم   23/11/2006بتاريخ  

06/04/2015 . 

، ول بجواز سفر بيومتري   وأ ل يسمح بالولوج إلى قاعة المتحان ال لمن يحمل بطاقة تعريفه الوطنية  : 2مالحظة 
ويسمح بوصل تسجيل حديث لبطاقة تعريف يحمل صورة مصدقة من أحد   إفادة ضياع، تقوم مقامها صورة منها ول 

 مراكز الوكالة الوطنية للسجل السكاني. 

منعا باتا على المترشحين الدخول إلى ساحة المتحان بأية وسيلة اتصال أو جهاز رقمي، أو وثيقة او  يمنع :3مالحظة 
 . من المسابقة ض للطرد مباشرة مكتوب، وكل من يضبط بحوزته شيء من ذلك سيتعر
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 تهذيب الوطني وإصالح النظام التعليمياألمين العام لوزارة ال

 بالنيابة/ محمد محمود اسيادي/ مكلف بمهمة 

 

 

 

 األمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل 

 محمد عبد هللا السالم احمدوا 

             

 

 

 والعالقات مع البرلمان  العام لوزارة الثقافة والشباب والرياضة األمين 

 بالنيابة / محمد سالم بوخريص/ مكلف بمهمة  

 

 

 

 رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات 

 شيخنا إدوم
 

 

 

 


