
 
 

 
  النـــــإع

ت توظيف أساتذة التعليم االبتدائي وأساتذة التعليم الثانوي مباريا من 2016دورة دجنبر  تنظيم

 الحاصلين على شهادة التأهيل التربوي اإلعدادي وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية
 

 

مباريات لتوظيف أساتذة التعليم االبتدائي  أنها ستنظمالتربية الوطنية والتكوين المهني، تعلن وزارة 

    15و  14أيام وذلك  وأساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية،

   .التي يزاول بها المترشحون التداريب الميدانية باألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين 2016دجنبر  16و 
 

  لمناصب المتبارى في شأنها  فـــي:عدد ا وقد حدد

 2290 ؛ليم االبتدائي من الدرجة الثانيةمنصبا بالنسبة لمباراة توظيف أساتذة التع 

 3390 ؛انوي اإلعدادي من الدرجة الثانيةمنصبا بالنسبة لمباراة توظيف أساتذة التعليم الث 

 3710 التأهيلي من الدرجة الثانية انويبالنسبة لمباراة توظيف أساتذة التعليم الث صبامن.   
 

 : ترشحات المستوفين للشروط التاليةمباريات في وجه المترشحين والمهذه التفتح و

  أن يكون المترشح)ة( من جنسية مغربية؛ 

   سنة عند تاريخ التوظيف، ويسمح بصفة استثنائية للمترشحات  45أال يتجاوز سنه

والمترشحين الذين تجاوزوا السن القانوني للتوظيف باجتياز هذه المباريات، وذلك بناء على 

 ؛ 2016 نونبر 22ترخيص السيد رئيس الحكومة بتاريخ 

 المطابقة للسلك والتخصص المطلوب المسلمة  حاصال على شهادة التأهيل التربوي أن يكون

 من أحد المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
 

 طريقة الترشيح         
 

  http://recrutement.men.gov.maح االلكترونية على البوابة الخاصة بالمباراة يتعبئة بطاقة الترشتتم 

، وال يقبل على الساعة الثانية عشرة ليال 2016 دجنبر 5 أجل أقصاه يومح، وذلك في يطبع وصل الترشو

 أي طلب بعد ذلك.

 ملف الترشيح         
 

 

 :ملف الترشيح من الوثائق التالية يتكون  
 

 ؛ح"يمحدد في فقرة "طريقة الترش ح عبر البوابة المخصصة لهذه العملية كما هويوصل الترش  

 نسخة مشهود بمطابقتها ألصل البطاقة الوطنية للتعريف؛ 

 نسخة من السجل العدلي أو من السوابق العدلية؛ 

 .شهادة طبية مسلمة من طبيب بالقطاع العام   
 

الراغبين في المشاركة في هذه المباريات والمتوفرين على الشروط المطلوبة، إيداع و الراغبات علىف

 التي يزاولون بها التدريب الميداني، وذلكديمية الجهوية للتربية والتكوين باألكامقابل وصل  حهميملفات ترش

 ح.ي، وهو آخر أجل إليداع ملفات الترش2016دجنبر  9الجمعة  إلى غاية الساعة الرابعة والنصف من يوم

  مقتضيات عامة

األقدمية اإلدارية ضمن  2016دجنبر  31و 2016شتنبر  2يتم احتساب الفترة الفاصلة ما بين 

 .2016نونبر  22للمعنيين باألمر بناء على موافقة السيد رئيس الحكومة بتاريخ 

https://recrutement.men.gov.ma/

