
 

 

  

 

 

 

 إعالن عن فتح باب الترشيحات لولوج إطار أستاذ التعليم العالي

بمؤسسات تكوين األطر العليا التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني  والتعليم 

 -قطاع التربية الوطنية  -العالي والبحث العلمي 

 2017 دورة دجنبر
********* 

( يف شأأن النظام الأسايس اخلاص 1997فرباير 19) 1417من شوال  11الصادر يف  2.96.804عىل املرسوم رمق  بناء                 

 منه؛ 12، والس امي املادة تمتميه، كام وقع تغيريه و مبؤسسات تكوين الأطر العلياالأساتذة الباحثني  هبيئة

حداث مركز التوجيه( 1987أأبريل 6)1407شعبان  7الصادر يف 2.85.723عىل املرسوم رمق و      الرتبوي؛ والتخطيط بإ

عادة تنظمي مركز 2008ديسمرب 18) 1429 من ذي احلجة 19الصادر يف  2.08.521رمق  عىل املرسومو      ( يف شأأن اإ

 تكوين مفتيش التعلمي؛

حداث وتنظمي 2011ديسمرب 23)1433من حمرم  27الصادر يف  2.11.672ملرسوم رمق ا وعىل       املراكز( يف شأأن اإ

 ؛والتكوين كام وقع تغيريه وتمتميهاجلهوية ملهن الرتبية  

 1436من رمــضان  29الصادر يف  2646.15عىل قرار وزير التعليـم العـايل والبـحث العلمي وتكويــن الأطر رمق و     

طار 2015يوليوز  16) جراءات التعيني يف اإ  تكوين الأطر العليا؛ مبؤسساتساتذة التعلمي العايل أأ ( بتحديد كيفيات تنظمي اإ
 

فتح بب  عن-طنية قطاع الرتبية الو – والتعلمي العايل والبحث العلمياملهين وزارة الرتبية الوطنية والتكوين تعلن        

طار أأس تاذ التعلمي العايل مبركز تكوين مفتيش التعلمي  اجلهوية كز يط الرتبوي وبملراوالتخط  ومبركز التوجيهالرتش يح لولوج اإ

علهيا  املنصوص الأساتذة املؤهلني املتوفرين عىل الرشوط وجه يف، وذكل 2017 دورة دجنرببرمس  ملهن الرتبية والتكوين

ليه أأعاله 12املادة  يف  .(1997فب راير 19) 1417من شوال  11يف الصادر  2.96.804رمق من املرسوم املشار اإ

 التالية:الرتش يح من الواثئق طلب يتكون ملف       

  ىل الس يد  ؛مدير مركز التكوين املعينطلب موجه اإ

 هنج السرية اذلاتية للمرتحش؛ 

 ليه  2015يوليو 16الصادر يف 2646.15بلقرار رمق ملرفقا 2لمنوذج رمق ل  ااس امترة الرتش يح معبئة وفق املشار اإ

 ؛أأعاله

  حدى الشهادتني؛الإ نسخة من شهادة ادلكتوراه أأو دكتوراه ادلوةل أأو دبلوم معرتف مبعادلته 

 لهيم يف ع املؤهلون املنصوصويعفى من االإدالء هبذه الشهادة الأساتذة  ،اجلامعي نسخة من شهادة التأأهيل

ليه أأعاله رمق  كررة من املرسومامل36املادة   19) 1417من شوال  11يف الصادر 2.96.804املشار اإ

 . (1997فرباير

 طار أأس تاذ مؤهل؛  نسخة من قرار التعيني يف اإ



 

 

  

 ؛مؤهل أأس تاذ ةبصفس نوات عىل الأقل  (6ست )زاول معهل ملدة  املرتحش قدأأن  تثبت شهادة  

 س نوات الأخرية وبرامج التكوين  (6ست) حيدد فيه املرتحش الغالف الزمين املنجز طيةل تقرير مفصل للأنشطة

 ملرفقا 3ج رمق لمنوذاوفق ،والتداريب  والأطروحاتوكذا التأأطري البيداغويج ملشاريع هناية ادلراسة ،امللقنة

ليه أأعاله ؛( 1997فرباير 19) 1417من شوال  11الصادر يف 2646.15بلقرار رمق  املشار اإ

رفاق ثباتية لتجربة املرتحش يف جمال  يمت اإ والـتأأطري وتنش يط أأعامل  لميعالتتقرير الأنشطة جبميع الواثئق االإ

ونسخة من الصفحة الأوىل من املقاالت  ، املؤطرة الأطروحاتالبحث من مؤلفات ومطبوعات والرسائل و 

 وشهادات أأو واثئق تربر لك نشاط مدرج ،ن املداخالت يف الندوات وكذا شهادات املشاركة فهياعوملخص 

 19) 1417من شوال  11الصادر يف 2646.15بلقرار رمق ملرفقا 1رمق  وفق المنوذجيف ش بكة التقيمي 

ليه أأعاله ( 1997فرباير  ؛ املشار اإ

( نسخ كام جيب أأن تكون الشهادات واملؤهالت 5بس تثناء طلب الرتش يح، جيب االإدالء جبميع الواثئق يف مخس )و     

صل.   الواردة أأعاله مشهود مبطابقهتا للأ
 

   .أأو من مركز التكوين املعين .maen.gov.mwwwمن املوقع االإلكرتوين للوزارة  3ورمق  2ورمق 1تسحب الامنذج رمق 

      

طار أأ      لهيا املرتحشون مرفقة بملل س تاذتودع طلبات الرتش يحات لولوج اإ ف العلمي التعلمي العايل بملراكز اليت ينمتي اإ

 .2017دجنرب 27يوم  يف أأجل أأقصاهوذكل والبيداغويج مقابل وصل، 
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