
 أستاذ المدرسة االبتدائية برنامج المسابقة على أساس االختبارات لتوظيف

 اختبارات كتابية للقبول:-أ 

 اختصاص اللغة العربية:-1

 ( المعامل2اختبار في اللغة العربية،المدة ساعتان ،) 3، 
 (المعامل2اختبار في المواد العلمية، المدة ساعتان ،) 3، 
 ( المعامل2اختبار في تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، المدة ساعتان ،) 1، 
 1 (، المعامل2) اختبار في اللغة األجنبية )فرنسية(، المدة ساعتان. 

 اختصاص اللغة األمازيغية:-2

 ( ساعات، المعامل3اختبار في اللغة األمازيغية،المدة ثالث ) 3، 
 (المعامل 2اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان ،)1، 
 ( المعامل2اختبار في تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، المدة ساعتان ،) 1، 
 1 (، المعامل2ة(،المدة ساعتان )اختبار في اللغة األجنبية )فرنسي. 

 اختصاص اللغة الفرنسية:-3

 ( ساعات، المعامل3اختبار في اللغة الفرنسية، المدة ثالث ) 3، 
 ( المعامل 2اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان ،)1، 
 ( المعامل2اختبار في اللغة العربية، المدة ساعتان ،) 1، 
 ( المعامل2اختبار في تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، المدة ساعتان ،) 1. 

 اختبار شفهي للنجاح النهائي:-ب 

دقيقة على األكثر،  20محادثة مع أعضاء اللجنة انطالقا من موضوع أونص ذي عالقة باختصاص المترشح، المدة 

 .1المعامل 

  

 

 

 طأستاذ التعليم المتوس برنامج المسابقة على أساس االختبارات لتوظيف

 اختبارات كتابية للقبول:-أ 

 ،3ساعات، المعامل  3اختبار في االختصاص، المدة .1

 ،1، المعامل 2اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان.2

 ،1ل، المعام2اختبار في تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، المدة ساعتان.3

اختبار في اللغة األجنبية )فرنسية( بالنسبة للمدعوين للتدريس باللغة العربية أو باللغة األمازيغية أواختبار في اللغة .4

 .1، المعامل 2العربية بالنسبة للمدعوين للتدريس بلغة أجنبية، المدة ساعتان

  



 اختبار شفهي للنجاح النهائي:-ب

دقيقة على األكثر،  20ضوع أونص ذي عالقة باختصاص المترشح، المدة محادثة مع أعضاء اللجنة انطالقا من مو

 .1المعامل 

  

 

 

 يأستاذ التعليم الثانو برنامج المسابقة على أساس االختبارات لتوظيف

 اختبارات كتابية للقبول:-أ

 ،3ساعات، المعامل  3اختبار في االختصاص، المدة .1

 ،1، المعامل 2اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان.2

 ،1ل، المعام2اختبار في تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، المدة ساعتان.3

ختبار في أو باللغة األمازيغية أو ا اختبار في اللغة األجنبية )فرنسية( بالنسبة للمدعوين للتدريس باللغة العربية .4

 .1، المعامل 2دعوين للتدريس بلغة أجنبية، المدة ساعتاناللغة العربية بالنسبة للم

  

 اختبار شفهي للنجاح النهائي:-ب

دقيقة على األكثر،  20محادثة مع أعضاء اللجنة انطالقا من موضوع أونص ذي عالقة باختصاص المترشح، المدة 

 .1المعامل 

 

 


