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ئمة لضمان ، ومن أجل توفير الشروط املل 2018-2019 للموسم الدراس يلتحضير في إطار ا

كما تم  2016أكتوبر  7بتاريخ  7259ك رقم دخول مدرس ي ناجح، وعمل بأحكام املقرر املشتر 

عن  الداخلة وادي الذهب،لجهة ، تعلن ألاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تغييره وتتميمه

 واملوادألاعداد  حسب، 2018يناير  13م يو تنظيم مباراة لتوظيف ألاساتذة بموجب عقود 

 املحددة في الجدول املرفق بهذا إلاعلن.

 بسلك التعليمعلى املستوى إلاقليمي بالنسبة للمترشحين ويتم تنظيم هذه املباراة 

وفق ، وذلك الثانوي بسلك التعليم الابتدائي، وعلى املستوى الجهوي بالنسبة للمترشحين 

 التدابير وإلاجراءات التالية:

أو  الترشيح إلالكترونيطلب يتم الترشيح الجتياز الاختبارات الكتابية وجوبا عبر تعبئة 

يحّدد فيه املترشح)ة( املديرية الذي و ، املصادقة عليه بالنسبة للذين سبق لهم التسجيل القبلي

، وذلك عن طريق والتي توجد في املجال الترابي ألاقرب إلى سكناه التي يرغب العمل بها إلاقليمية

خالل  http://tawdif.men.gov.maالبوابة الخاصة بمباراة توظيف ألاساتذة بموجب عقود 

 .2018 يناير  8و 2017دجنبر  26ما بين  املتراوحة الفترة

 واحد. وسلك تعليمي واحد تخصص إال فيالترشح  وال يمكنهذا، 

 شروط الترشيح: ـ 1  

 على الشروط التالية: املتوفرينتفتح املباراة في وجه املترشحين غير املوظفين، 

 

 

https://tawdif.men.gov.ma/


 

 شروط عامة: -أ

 أن يكونوا حاملين للجنسية املغربية؛ 

  أن يكونوا متمتعين بالحقوق املدنية، وأال يكون قد صدر في حقهم مقرر باإلدانة بسبب

 جنحة؛ أو ارتكابهم جناية 

  ؛التحاقهم بمقرات عملهمتاريخ سنة عند  45أال يتجاوز عمرهم 

 :أن يكونوا حاصلين على 

o واملتوفرين علىشهادة تعادلها  ، أو شهادة إلاجازة في املسالك الجامعية للتربية 

 مؤهلت نظرية وأكاديمية مماثلة للتكوين في املسالك الجامعية للتربية؛

o  شهادة إلاجازة في املسالك الجامعية للتربية " تخصص مهن التدريس" املستفيدين

 ؛تربوية في مهن التدريس أطرمن البرنامج الحكومي لتكوين 

o  إلاجازة املهنية أو شهادة إلاجازة أو شهادة إلاجازة في الدراسات ألاساسية أو شهادة

 .ما يعادل إحداها

 

 شروط خاصة:  -ب

o :ال يمكن الترشح إال في املواد الدراسية  بالنسبة للتدريس بالتعليم الثانوي

مطابق لتخصص الشهادة املدلى  كل ترشح غير يلغى املطابقة ملجال التخصص، و 

، باستثناء مادة التربية البدنية والرياضية التي يتم فيها قبول جميع بها

 التخصصات. 

 والقانون باللغةالعلوم الاقتصادية  شعبتيإلاجازة في  لحاملي ، يمكنغير أنه    

لحاملي إلاجازة في الفيزياء الفرنسية. كما يمكن  الترشح لتدريس اللغة الفرنسية،

 .الترشح لتدريس الرياضيات

o  يتم قبول جميع التخصصات. :التعليم الابتدائيببالنسبة للتدريس 

 

 

 

 



 

 ملف الترشيح: ـ 2  

 يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:

 باملباراة؛الخاصة عبر البوابة املستخرج  إلالكتروني وصل التسجيل 

  التزام موقع من طرف املترشح)ة( ومصادق عليه من قبل السلطات املختصة، وفق

 النموذج املخصص لهذه الغاية، يسحب من البوابة الخاصة باملباراة؛ 

  شهادة إلاجازة أو الشهادة املعترف بمعادلتها مصحوبة بنسخة من قرار املعادلة  مننسخة

 املنشور بالجريدة الرسمية؛

  الوطنية للتعريف؛نسخة من البطاقة 

 تحمل خاتم  نسخة من بيانات النقط املحصل عليها طيلة مدة الدراسة بسلك إلاجازة

 ؛املؤسسة الجامعية

  كل وثيقة من شأنها تأكيد مؤهلت املترشح)ة( وأهليته)ها( ملزاولة مهام التدريس

 بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
 

 إيداع ملفات الترشيح: ـ 3

 ، مقابل وصل، باملديرية إلاقليمية التيه، إيداع ملف ترشيحلهذه املباراة املترشحيتعين على 

وإلى غاية الساعة  2017 دجنبر  26يوم ، وذلك ابتداء من في طلب الترشيح إلالكتروني حددها

 وهو آخر أجل إليداع الترشيحات. 2018يناير  9يوم  الرابعة والنصف من

 

على املستوى  ملفات الترشيح للدراسة والانتقاء ألاولي من طرف لجان املباراة تخضع

مترشحين بسلك التعليم الابتدائي، وعلى املستوى الجهوي بالنسبة ، بالنسبة للإلاقليمي

لهذا  املعدةشبكة الوفق معايير موحدة ومحددة في وذلك للمترشحين بسلك التعليم الثانوي، 

 الغرض. 

 

 

 



 

 

يتم تنظيم املباراة على مرحلتين اثنتين، تهم املرحلة ألاولى الاختبارات الكتابية، وتخصص 

 املرحلة الثانية للختبار الشفوي.

 الاختبارات الكتابية: - 1

 ى الشكل التالي:يجتاز املترشحون الذين تم انتقاؤهم، الاختبارات الكتابية عل

 

  )بالنسبة للتعليم الابتدائي )التخصص املزدوج 
 

 التوقيت التاريخ املعامل مدة الانجاز الاختبار

 2 (2ساعتان) اللغة العربية

13-01-2018 

 10إلى الساعة  8من الساعة 

 2 (2ساعتان) اللغة الفرنسية
 د 15و  10من الساعة 

 د 15و  12إلى الساعة 

التربية مستجدات نظام 

 والتكوين
 16إلى الساعة  14من الساعة  2 (2ساعتان)

 2 (2ساعتان) العلوم والرياضيات
 د 15و  16من الساعة 

 د 15و  18إلى الساعة 

 

 )بالنسبة للتعليم الابتدائي )تخصص ألامازيغية 
 

 التوقيت التاريخ املعامل مدة الانجاز الاختبار

 3 ساعات 4 اللغة ألامازيغية

13-01-2018 

  12إلى الساعة  8من الساعة 

مستجدات نظام التربية 

 والتكوين
  16إلى الساعة  14من الساعة  2 (2ساعتان)

 

 )بالنسبة للتعليم الثانوي )جميع التخصصات 
 

 التوقيت التاريخ املعامل مدة الانجاز الاختبار

 مادة التخصص وديداكتيك 

 مادة التخصص
 3 ساعات 4

13-01-2018 

  12إلى الساعة  8من الساعة 

مستجدات نظام التربية 

 والتكوين
  17إلى الساعة  14من الساعة  2 ساعات 3



 

فقد ومن أجل ضمان تكافؤ الفرص وتمكين املترشحين من التحضير الجيد لهذه املباراة،  هذا،    

محاورها تم وضع بطاقات خاصة بكل مواضيع الاختبارات، تحدد توصيفا ملجاالتها وتحصر 

 الرئيسية ودرجة أهمية كل محور أو مجال.

 ويمكن الاطالع على هذه البطاقات وسحبها من البوابة الخاصة باملباراة. 

 

 الاختبار الشفوي:  -2

يتأهل الجتيازه املترشحون الناجحون في الاختبارات الكتابية بالنسبة للتعليم الابتدائي والتعليم 

 الثانوي. 

 املعامل املناقشةمدة  الاختبار

مناقشة مواضيع وقضايا مختلفة بهدف تقييم مدى 

قدرة املترشح)ة( على ممارسة مهام التدريس )باإلضافة 

إلى اختبار عملي خاص باملترشحين في مادة التربية 

 البدنية والرياضية(.

 3 دقيقة  50

 

 

نشر الئحة املترشحين الذين تم انتقاؤهم الجتياز املباراة، وكذا الئحة الناجحين في يتم 

، عبر البوابة واللئحة النهائية للناجحين الاختبار الشفوي املقبولين الجتياز الاختبارات الكتابية 

الجهوية للتربية والتكوين  ألاكاديميةبمقر و الخاصة بمباراة توظيف ألاساتذة بموجب عقود، 

 املديريات إلاقليمية الواقعة في مجالها الترابي.مقرات بو 

 ويعتبر إلاعالن عن لوائح املقبولين الجتياز الاختبارات بمثابة استدعاء رسمي للمعنيين باألمر.

 ألاكاديمية الجهوية للتربية املنتهي بالتوظيف بموجب عقد، املبرم بين  يحدد عقد التدريب

 ة(؛)املتدربحقوق والتزامات  (،)ةاملتدربوالتكوين و 

 ( من منحة شهرية قدرها ألف وأربعمائة )مدة  درهم طيلة( 1400يستفيد املتدرب)ة

 التدريب التكويني؛

  باملركز  لتدريب تكوينييخضع املترشحون، الذين تم إلاعلن عن نجاحهم بصفة نهائية

 والتكوين؛لتربية ملهن ا الجهوي 



 

 قادرا  هوجعل ،والكفايات ألاساسيةهارات امل املتدرب كسابإ إلى التدريب التكويني يهدف

 التكوين؛ مجزوءات من خلل التدريس على ممارسة مهنة

  املترشحين الناجحين في مباراة التوظيف  بين واحد أو أكثر منمترشح في حالة تخلف

لتربية والتكوين من أجل التدريب هن ابموجب عقد عن الالتحاق باملركز الجهوي مل

، يتم تعويضه، بعد إخباره بذلك، أيام 5في أجل أقصاه التكويني، بدون مبرر مقبول، 

 ق.بمترشح آخر من بين املترشحين املرتبين في الئحة الانتظار حسب الاستحقا

 

توظيفهم هذا، وبعد إنهاء املترشحين لفترة التدريب التكويني والتصديق على املجزوءات، يتم 

 .2018-2019، وذلك برسم السنة الدراسية كاديميةعقود من طرف هذه ألا بموجب

 

 الابتدايئالتعلمي  التعلمي الثانوي

اجملموع
 

اللغة 

 العربية

اللفة 

 الفرنس ية

اللغة 

 الاجنلزيية
 الرايضيات الاجامتعيات

علوم 

احلياة 

 والأرض

الفزيايء 

 والكميياء

الرتبية 

 الإسالمية

الرتبية 

 البدنية
 الفلسفة املعلوميات

مجموع 

 الثانوي

ختصص 

 مزدوج

ختصص 

 أأمازيغية

مجموع 

 الابتدايئ

20112000100781916 أأورسد

41384194332366992193162 وادي اذلهب

مجموع أأاكدميية ادلاخةل 

6139521433336761002102178 وادي اذلهب

 

 

 2017دجنبر  25حرر بالداخلة، بتاريخ 


