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عـــــالن   ا 

جراء ن ع   ودمبوجب عق الأساتذة توظيف اةمبار ا 

 ..……………………… جلهة لرتبية والتكوينلاجلهوية  الأاكدمييةمن طرف 
 

طار ا ، ومن أأجل توفري الرشوط املالمئة لضامن دخول مدريس انحج، ومعال 2019-2018 للمومس ادلرايسلتحضري يف ا 

جلهة ، تعلن الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين كام مت تغيريه وتمتميه 5102أأكتوبر  9 بتارخي 9527ك رمق بأأحاكم املقرر املشرت 

 اجلدول احملددة يف واملوادالأعداد  حسب،  5102يناير  01م يو عقود  اة لتوظيف الأساتذة مبوجبمبار عن تنظمي ......... 

 .ال عالن ااملرفق هبذ

الابتدايئ، وعىل املس توى اجلهوي ابلنس بة  بسكل التعلميلميي ابلنس بة للمرتحشني عىل املس توى ال ق ويمت تنظمي هذه املباراة 

 :وفق التدابري وال جراءات التالية، وذكل الثانويبسكل التعلمي للمرتحشني 

 : الرتش يح  -أأول

ين ه ابلنس بة لذلأأو املصادقة علي الرتش يح ال لكرتوين طلبيمت الرتش يح لجتياز الاختبارات الكتابية وجواب عرب تعبئة 

قلميي( ة)حيّدد فيه املرتحش اذليو ، القبيلالتسجيل س بق هلم  واليت توجد يف اجملال الرتايب  اليت يرغب العمل هبا ةاملديرية ال 

ىل سكناه  http://tawdif.men.gov.ma  ، وذكل عن طريق البوابة اخلاصة مبباراة توظيف الأساتذة مبوجب عقود الأقرب ا 

 . 5102يناير  2 و 5109دجنرب  52بني  ما املرتاوحة الفرتةخالل 

ل يفالرتحش  ول ميكنهذا،   .سكل تعلميي واحد و  واحد ختصص ا 

 :الرتش يح رشوط ـ 0  

 :عىل الرشوط التالية املتوفرينيف وجه املرتحشني غري املوظفني، املباراة  تفتح

 :ط عامةرشو - أأ 

 أأن يكونوا حاملني للجنس ية املغربية؛ 

  جنحة؛ أأوأأن يكونوا ممتتعني ابحلقوق املدنية، وأأل يكون قد صدر يف حقهم مقرر ابل دانة بسبب ارتاكهبم جناية 

  ؛التحاقهم مبقرات معلهم اترخي س نة عند  45أأل يتجاوز معرمه 

 أأن يكونوا حاصلني عىل: 

o  واملتوفرين عىل مؤهالت نظرية وأأاكدميية مماثةل شهادة تعادلها  أأو ،عية للرتبيةشهادة ال جازة يف املساكل اجلام

 للتكوين يف املساكل اجلامعية للرتبية؛

o  املس تفيدين من الربانمج احلكويم لتكوين " ختصص همن التدريس" شهادة ال جازة يف املساكل اجلامعية للرتبية

 ؛تربوية يف همن التدريس أأطر

o  حداهاشهادة ال جازة أأو  .شهادة ال جازة يف ادلراسات الأساس ية أأو شهادة ال جازة املهنية أأو ما يعادل ا 

http://tawdif.men.gov.ma/
http://tawdif.men.gov.ma/
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 :رشوط خاصة  - ب

o  ل يف املواد ادلراس ية املطابقة جملال التخصص، و  :للتدريس ابلتعلمي الثانويابلنس بة لك يلغى ل ميكن الرتحش ا 

قبول مجيع اليت يمت فهيا بية البدنية والرايضية مادة الرت ، ابس تثناء مطابق لتخصص الشهادة املدىل هبا ترحش غري

 . التخصصات

    الرتحش لتدريس اللغة  العلوم الاقتصادية و القانون ابللغة الفرنس ية، شعبيتال جازة يف  حلاميل ، ميكنغري أأنه    

 .كام ميكن حلاميل ال جازة يف الفزيايء الرتحش لتدريس الرايضيات.  الفرنس ية

o  يمت قبول مجيع التخصصات :لتعلمي الابتدايئابابلنس بة للتدريس. 

 

 :ملف الرتش يح ـ 5  

 :يتكون ملف الرتش يح من الواثئق التالية

 ابملباراة؛اخلاصة عرب البوابة  املس تخرج ال لكرتوين وصل التسجيل 

 غاية، ومصادق عليه من قبل السلطات اخملتصة، وفق المنوذج اخملصص لهذه ال( ة)الزتام موقع من طرف املرتحش

 يسحب من البوابة اخلاصة ابملباراة ؛ 

  شهادة ال جازة أأو الشهادة املعرتف مبعادلهتا مصحوبة بنسخة من قرار املعادةل املنشور ابجلريدة الرمسية؛ مننسخة 

 نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف؛ 

 ؛املؤسسة اجلامعيةحتمل خامت  نسخة من بياانت النقط احملصل علهيا طيةل مدة ادلراسة بسكل ال جازة 

 ملزاوةل همام التدريس مبؤسسات الرتبية والتعلمي العمويم( ها)وأأهليته( ة)لك وثيقة من شأأهنا تأأكيد مؤهالت املرتحش. 
 

يداع ملفات  ـ 1  :الرتش يحا 
يداع  ، لهذه املباراة رتحشاملعىل يتعني  قلميية اليتمقابل وصل ،هملف ترش يحا  رتش يح يف طلب ال حددها ، ابملديرية ال 

ىل 5109 دجنرب 52يوم ن وذكل ابتداء م ،ال لكرتوين وهو أ خر أأجل  5102يناير  7 يوم غاية الساعة الرابعة والنصف من وا 

 .الرتش يحات ل يداع

  :الانتقاء الأويل  -اثنيا

مرتحشني بسكل ، ابلنس بة للعىل املس توى ال قلميي ملفات الرتش يح لدلراسة والانتقاء الأويل من طرف جلان املباراةضع خت

وفق معايري موحدة وحمددة يف وذكل التعلمي الابتدايئ، وعىل املس توى اجلهوي ابلنس بة للمرتحشني بسكل التعلمي الثانوي، 

 . لهذا الغرض املعدةش بكة ال 

جراءـ  لثااث  :(الاختبارات الكتابية والاختبار الشفوي) املباراة ا 

 .املرحةل الأوىل الاختبارات الكتابية، وختصص املرحةل الثانية لالختبار الشفوي يمت تنظمي املباراة عىل مرحلتني اثنتني، هتم

 :الاختبارات الكتابية - 0

 :اذلين مت انتقاؤمه، الاختبارات الكتابية عىل الشلك التايلاملرتحشون  جيتاز
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   (التخصص املزدوج)ابلنس بة للتعلمي الابتدايئ 
 

 التوقيت             لتارخيا       املعامل مدة الاجناز الاختبار

 5 (5)تانساع  اللغة العربية

01-10-5102 

ىل الساعة  2من الساعة   01ا 

 5 (5)تانساع  اللغة الفرنس ية
 د 02 و 01 من الساعة

ىل الساعة   د 02 و 05ا 

 5 (5)تانساع  مس تجدات نظام الرتبية والتكوين
 

ىل الساعة  01من الساعة   02ا 

 5 (5)انتساع  العلوم والرايضيات
 د 02 و 02 من الساعة

ىل الساعة   د 02 و 02ا 

 

  (ختصص الأمازيغية) الابتدايئابلنس بة للتعلمي 
 

 التوقيت التارخي املعامل مدة الاجناز الاختبار

 1 ساعات 1 الأمازيغيةاللغة 

01-10-5102 

ىل الساعة  2من الساعة    05ا 

ىل الساعة  01لساعة من ا 5 (5)تانساع  مس تجدات نظام الرتبية والتكوين   02ا 

 

 

  (مجيع التخصصات)ابلنس بة للتعلمي الثانوي 
 

 التوقيت التارخي املعامل مدة الاجناز الاختبار

 ديداكتيك  مادة التخصص و

 مادة التخصص
 1 ساعات 1

01-10-5102 

ىل الساعة  2من الساعة    05ا 

ىل 01من الساعة  5 ساعات 1 مس تجدات نظام الرتبية والتكوين   09الساعة  ا 

 

خاصة بلك  مت وضع بطاقاتفقد املباراة،  من أأجل ضامن تاكفؤ الفرص ومتكني املرتحشني من التحضري اجليد لهذهو  هذا،    

 .وحترص حماورها الرئيس ية ودرجة أأمهية لك حمور أأو جمال امواضيع الاختبارات، حتدد توصيفا جملالهت

 .من البوابة اخلاصة ابملباراةوميكن الاطالع عىل هذه البطاقات وحسهبا  
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 : الاختبار الشفوي -2

 . يتأأهل لجتيازه املرتحشون الناحجون يف الاختبارات الكتابية ابلنس بة للتعلمي الابتدايئ والتعلمي الثانوي

 املعامل املناقشةمدة  الاختبار

 عىل ممارسة( ة)تقيمي مدى قدرة املرتحش هبدفمناقشة مواضيع وقضااي خمتلفة 

ىل اختبار معيل خاص ابملرتحشني يف مادة) همام التدريس الرتبية  ابل ضافة ا 

 ( .البدنية والرايضية

 1 دقيقة  21

 

 :اس تدعاء املرتحشنيـ رابعا 

املقبولني لجتياز بارات الكتابية نرش لحئة املرتحشني اذلين مت انتقاؤمه لجتياز املباراة، وكذا لحئة الناحجني يف الاخت يمت 

اجلهوية  الأاكدميية مبقرو ، عرب البوابة اخلاصة مبباراة توظيف الأساتذة مبوجب عقود، والالحئة الهنائية للناحجني ختبار الشفويالا

قلميية الواقعة يف جمالها الرتايب قراتمبو للرتبية والتكوين   .املديرايت ال 

 .لمعنيني ابلأمرل دعاء رمسي عترب ال عالن عن لواحئ املقبولني لجتياز الاختبارات مبثابة اس تي و 

 :التدريب التكويين – خامسا
 حقوق  ،( ة)املتدربو  للرتبية والتكوين الأاكدميية اجلهويةاملربم بني  ،املنهتيي ابلتوظيف مبوجب عقد حيدد عقد التدريب

 ؛ ( ة)املتدربوالزتامات 

 ؛طيةل مدة التدريب التكويين درمه  (0111) أألف وأأربعامئةمن منحة شهرية قدرها ( ة)املتدرب يس تفيد 

 ؛لرتبية والتكوين ملهن ا ابملركز اجلهوي لتدريب تكويينمت ال عالن عن جناهحم بصفة هنائية اذلين  ،خيضع املرتحشون 

 ىل التدريب التكويين هيدف  التدريس نةقادرا عىل ممارسة هم  وجعهل ،الأساس ية كفاايتال هارات وامل  املتدرب كسابا   ا 

 ؛التكوين  جمزوءات من خالل

  ابملركز الالتحاق  عن يف مباراة التوظيف مبوجب عقد املرتحشني الناحجني بني واحد أأو أأكرث منمرتحش يف حاةل ختلف

، يمت تعويضه، أأايم 2يف أأجل أأقصاه ، ، بدون مربر مقبوللرتبية والتكوين من أأجل التدريب التكويينهن ااجلهوي مل 

خباره بذكل، مبرتحش أ خر من بني املرتحشني املرتبني يف لحئة الانتظار  .حسب الاس تحقاق بعد ا 

 

هناء املرتحشني لفرتة التدريب التكوي مبوجب عقود من طرف هذه   همين والتصديق عىل اجملزوءات، يمت توظيف هذا، وبعد ا 

 .5107-5102، وذكل برمس الس نة ادلراس ية اكدمييةلأ ا

 


