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غـــــالن   إ 

جرإء    ود مبوجب غقمبارإة ثوظَف إلأساثذةغن إ 

  إمؼَون إمساكِة إمحلرإءإلأاكدميَة إجليوًة نورتبَة وإمتكوٍن جليةمن ظرف 
 

ظار إمتحضري نومومس إدلرإيس  ، ومن أأجل ثوفري إمرشوط إملالمئة مضٌلن دخول مدريس انحج، ومعال 2018-2019يف إ 

 نٌل مت ثغَريه وتمتميو، ثؼون إلأاكدميَة إجليوًة نورتبَة وإمتكوٍن جلية إمؼَون 2016 أأنتوبر 7 بتارخي 7259بأأحاكم إمللرر إملشرتك رمق 

 ، حسب إلأػدإد وإملوإد إحملددة يف 2018 ًناٍر 13ًوم إة متوظَف إلأساثذة مبوجب غلود مبارإمساكِة إمحلرإء غن ثنظمي 

 .إ إل ػالنإجلدول إملرفق هبذ

كوميي ابمنس بة نومرتحشني بسسل إمتؼومي الابتدإيئ، وػىل إملس توى إجليوي ابمنس بة  وًمت ثنظمي ىذه إملبارإة ػىل إملس توى إل 

: ، وذزل وفق إمتدإبري وإل جرإءإت إمتامَةنومرتحشني بسسل إمتؼومي إمثاهوي

:  إمرتش َح-  أأول

ًمت إمرتش َح لجتَاز الاختبارإت إمكتابَة وجواب ػرب ثؼبئة ظوب إمرتش َح إل مكرتوين أأو إملطادكة ػوَو ابمنس بة نرلٍن 

ة إل كوميي (ة)س بق هلم إمتسجَل إملبًل، وإذلي حيّدد فِو إملرتحش  إميت ٍرغب إمؼمل هبا وإميت ثوجد يف إجملال إمرتإيب ةإملدًٍر

ق إمبوإبة إخلاضة مببارإة ثوظَف إلأساثذة مبوجب غلود  ىل سكناه، وذزل غن ظًر    http://tawdif.men.gov.maإلأكرب إ 

 . 2018 ًناٍر 8 و 2017 دجنرب 26خالل إمفرتة إملرتإوحة ما بني 

ل يف ختطص وإحد و سسل ثؼوميي وإحد   .ىذإ، ول ميكن إمرتحش إ 

:  إمرتش َحرشوط ـ 1  

:  ػىل إمرشوط إمتامَةإملتوفٍرن إملبارإة يف وجو إملرتحشني غري إملوظفني، ثفتح

 :رشوط ػامة - أأ 

  أأن ٍكوهوإ حاموني نوجنس َة إملغربَة؛

  جنحة؛أأو أأن ٍكوهوإ ممتتؼني ابحللوق إملدهَة، وأأل ٍكون كد ضدر يف حليم ملرر ابل دإهة بسبب إرتاكهبم جناًة 
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  اترخي إمتحاكيم مبلرإت معويم ؛ س نة غند 45أأل ًتجاوز معرمه 

 أأن ٍكوهوإ حاضوني ػىل :

o ة وأأاكدميَة مماثةل  شيادة ثؼادميا  أأو،شيادة إل جازة يف إملسازل إجلامؼَة نورتبَة وإملتوفٍرن ػىل مؤىالت هظًر

نوتكوٍن يف إملسازل إجلامؼَة نورتبَة؛ 

o  إملس تفِدٍن من إمربانمج إحلكويم متكوٍن " ختطص همن إمتدٌرس" شيادة إل جازة يف إملسازل إجلامؼَة نورتبَة

تربوًة يف همن إمتدٌرس؛  أأظر

o حدإىا  .شيادة إل جازة أأو شيادة إل جازة يف إدلرإسات إلأساس َة أأو شيادة إل جازة إملينَة أأو ما ًؼادل إ 
 

 : رشوط خاضة - ب

o س ابمتؼومي إمثاهوي وغى لك :ابمنس بة نوتدٌر ل يف إملوإد إدلرإس َة إملعابلة جملال إمتخطص، ًو  ل ميكن إمرتحش إ 

ترحش غري معابق متخطص إمشيادة إملدىل هبا، ابس تثناء مادة إمرتبَة إمبدهَة وإمرايضَة إميت ًمت فهيا كبول مجَع 

 . إمتخططات

    غري أأهو، ميكن حلامًل إل جازة يف شؼبيت إمؼووم الاكتطادًة و إملاهون ابنوغة إمفروس َة، إمرتحش متدٌرس إنوغة     

. نٌل ميكن حلامًل إل جازة يف إمفزيايء إمرتحش متدٌرس إمرايضَات.  إمفروس َة

o س ابمتؼومي الابتدإيئ .  ًمت كبول مجَع إمتخططات:ابمنس بة نوتدٌر
 

 : ـ موف إمرتش َح2  

 :ًتكون موف إمرتش َح من إمواثئق إمتامَة

 وضل إمتسجَل إل مكرتوين إملس تخرج ػرب إمبوإبة إخلاضة ابملبارإة؛ 

 ومطادق ػوَو من كبل إمسوعات إخملتطة، وفق إهمنوذج إخملطص ميذه إمغاًة،  (ة)إمزتإم موكع من ظرف إملرتحش

 ٌسحب من إمبوإبة إخلاضة ابملبارإة ؛ 

  دة إمرمسَة؛منوسخة   شيادة إل جازة أأو إمشيادة إملؼرتف مبؼادههتا مطحوبة بنسخة من كرإر إملؼادةل إملنشور ابجلًر

 وسخة من إمبعاكة إموظنَة نوتؼًرف؛ 

 ؛ حتمل خامت إملؤسسة إجلامؼَةوسخة من بَاانت إمنلط إحملطل ػوهيا ظَةل مدة إدلرإسة بسسل إل جازة 

 ملزإوةل همام إمتدٌرس مبؤسسات إمرتبَة وإمتؼومي إمؼمويم (ىا)وأأىوَتو (ة)لك وثَلة من شأأهنا ثأأهَد مؤىالت إملرتحش. 
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ًدإع موفات  ـ 3  :إمرتش َحإ 
ًدإع إملرتحش ميذه إملبارإة ،ػىل ًتؼني  كوميَة إميت حددىا يف ظوب إمرتش َح  ملابل وضلموف ترش َحو، إ  ة إل  ، ابملدًٍر

ىل2017 دجنرب 26ًوم ن وذزل إبتدإء م ،إل مكرتوين وىو أ خر أأجل  2018 ًناٍر 9 ًوم  غاًة إمساػة إمرإبؼة وإمنطف من وإ 

.  إمرتش َحاتل ًدإع

  :الاهتلاء إلأويل-  اثهَا

موفات إمرتش َح ندلرإسة والاهتلاء إلأويل من ظرف جلان إملبارإة ػىل إملس توى إل كوميي، ابمنس بة نومرتحشني بسسل ضع خت

إمتؼومي الابتدإيئ، وػىل إملس توى إجليوي ابمنس بة نومرتحشني بسسل إمتؼومي إمثاهوي، وذزل وفق مؼاًري موحدة وحمددة يف 

.  إمش بكة إملؼدة ميذإ إمغرض

جرإء إملبارإة   :(الاختبارإت إمكتابَة والاختبار إمشفوي)اثمثا ـ إ 

. ًمت ثنظمي إملبارإة ػىل مرحوتني إثنتني، هتم إملرحةل إلأوىل الاختبارإت إمكتابَة، وختطص إملرحةل إمثاهَة مالختبار إمشفوي

 

 :الاختبارإت إمكتابَة - 1

: إذلٍن مت إهتلاؤمه، الاختبارإت إمكتابَة ػىل إمشلك إمتايل إملرتحشون جيتاز

 

  (إمتخطص إملزدوج) ابمنس بة نوتؼومي الابتدإيئ 
 

             إمتوكِت       إمتارخيإملؼامل مدة الاجناز الاختبار 

 2 (2)ساغتان إنوغة إمؼربَة

13-01-2018 

ىل إمساػة 8من إمساػة   10 إ 

 2 (2)ساغتان إنوغة إمفروس َة
 د 15 و 10من إمساػة 

ىل إمساػة    د15 و 12إ 

 2( 2)ساغتانمس تجدإت هظام إمرتبَة وإمتكوٍن 
 

ىل إمساػة 14من إمساػة   16 إ 

 2( 2)ساغتانإمؼووم وإمرايضَات 
 د 15 و 16من إمساػة 

ىل إمساػة    د15 و 18إ 
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  غَة)ابمنس بة نوتؼومي الابتدإيئ  (ختطص إلأماًز
 

 إمتوكِت إمتارخيإملؼامل مدة الاجناز الاختبار 

غَة  3  ساػات4 إنوغة إلأماًز

13-01-2018 

ىل إمساػة 8من إمساػة    12 إ 

ىل إمساػة 14من إمساػة  2 (2)ساغتان مس تجدإت هظام إمرتبَة وإمتكوٍن   16 إ 

 

 

  (مجَع إمتخططات)ابمنس بة نوتؼومي إمثاهوي 
 

 إمتوكِت إمتارخيإملؼامل مدة الاجناز الاختبار 

مادة إمتخطص و دًدإنتَم  

 مادة إمتخطص
 3  ساػات4

13-01-2018 

ىل إمساػة 8من إمساػة    12 إ 

ىل إمساػة 14من إمساػة  2  ساػات3 مس تجدإت هظام إمرتبَة وإمتكوٍن   17 إ 

 

    ىذإ، ومن أأجل ضٌلن تاكفؤ إمفرص ومتكني إملرتحشني من إمتحضري إجلَد ميذه إملبارإة، فلد مت وضع بعاكات خاضة بلك 

. موإضَع الاختبارإت، حتدد ثوضَفا جملالهتا وحترص حماورىا إمرئُس َة ودرجة أأمهَة لك حمور أأو جمال

. وميكن الاظالع ػىل ىذه إمبعاكات وحسهبا من إمبوإبة إخلاضة ابملبارإة 

 

:  الاختبار إمشفوي- 2

 . ًتأأىل لجتَازه إملرتحشون إمناحجون يف الاختبارإت إمكتابَة ابمنس بة نوتؼومي الابتدإيئ وإمتؼومي إمثاهوي

إملؼامل  إملناكشةمدة  الاختبار

ػىل ممارسة  (ة)مناكشة موإضَع وكضااي خمتوفة هبدف ثلِمي مدى كدرة إملرتحش

س  ىل إختبار معًل خاص ابملرتحشني يف مادة إمرتبَة )همام إمتدٌر ابل ضافة إ 

  .(إمبدهَة وإمرايضَة

 3  دكِلة 50
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 :رإبؼا ـ إس تدػاء إملرتحشني

ًمت ورش لحئة إملرتحشني إذلٍن مت إهتلاؤمه لجتَاز إملبارإة، ونذإ لحئة إمناحجني يف الاختبارإت إمكتابَة إمللبومني لجتَاز 

الاختبار إمشفوي وإمالحئة إههنائَة نوناحجني، ػرب إمبوإبة إخلاضة مببارإة ثوظَف إلأساثذة مبوجب غلود، ومبلر إلأاكدميَة إجليوًة 

كوميَة إموإكؼة يف جماميا إمرتإيب . نورتبَة وإمتكوٍن ومبلرإت إملدٍرايت إل 

. وًؼترب إل ػالن غن موإحئ إمللبومني لجتَاز الاختبارإت مبثابة إس تدػاء رمسي نومؼنَني ابلأمر

ب إمتكوًين–خامسا   : إمتدًر
 ب إملنهتيي ابمتوظَف مبوجب غلد، إملربم بني إلأاكدميَة إجليوًة نورتبَة وإمتكوٍن وإملتدرب حلوق ،  (ة)حيدد غلد إمتدًر

 ؛  (ة)إملتدربوإمزتإمات 

 ة كدرىا أأمف وأأربؼٌلئة  (ة)ٌس تفِد إملتدرب ب إمتكوًين (1400)من منحة شيًر  ؛درمه  ظَةل مدة إمتدًر

 ب تكوًين ابملرنز إجليوي ملين إمرتبَة وإمتكوٍن ؛ إذلٍن ،خيضع إملرتحشون  مت إل ػالن غن جناهحم بطفة هنائَة متدًر

 ب إمتكوًين هيدف ىل إمتدًر هساب إملتدرب إمليارإت و إمكفاايت إلأساس َة، إ  إمتدٌرس  وجؼهل كادرإ ػىل ممارسة همنة إ 

 من خالل جمزوءإت إمتكوٍن ؛

  ابملرنز  غن الامتحاق  يف مبارإة إمتوظَف مبوجب غلد إملرتحشني إمناحجني بنيوإحد أأو أأنرث منمرتحش يف حاةل ختوف

ب إمتكوًين ، ًمت ثؼوًضو،  أأايم5يف أأجل أأكطاه ، ، بدون مربر ملبولإجليوي ملين إمرتبَة وإمتكوٍن من أأجل إمتدًر

خباره بذزل، مبرتحش أ خر من بني إملرتحشني إملرثبني يف لحئة الاهتظار  . حسب الاس تحلاقبؼد إ 

 

ب إمتكوًين وإمتطدًق ػىل إجملزوءإت، ًمت ثوظَفيم  مبوجب غلود من ظرف ىذه  هناء إملرتحشني مفرتة إمتدًر ىذإ، وبؼد إ 

 .2018-2019إلأاكدميَة، وذزل برمس إمس نة إدلرإس َة 

 


