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غـــــالن   إ 

جرإء ن غ   ودمبوجب غل مبارايت إًخوظَفإ 

نٌإجليوًة  إلأاكدميَةمن طرف   إحلس مية-ثطوإن-طنجة  جلية َرتبَة وإًخىٍو
************************** 

 

كذطاد ة إًوطنَة وإًخىوٍن إمليين ووزإرة الاَوزإرة إًرتب بني  5106أأنخوبر  7بخارخي  7557ػدد معال بأأحاكم إمللرر إملشرتك  

ىل ضٌلن إًسري إًؼادي ٌدلرإسة هبذه  ،وثؼٍززإ ٌَموإرد إًبرشًة مبخخَف أأسالك مؤسسات إًرتبَة وإًخؼَمي إًؼمويم وإملاًَة، وسؼَا إ 

 وفق إلأػدإد حملددة يف وذكل ،5106هوهرب 56و 25 ويمً مبوجب غلود ٌَخوظَف ايتمبارغن ثنظمي  ثؼَن إلأاكدميَة إملؤسسات،

 . 5106هوهرب  0بخارخي  7775من إمللرر إملشرتك رمق  4طبلا لأحاكم إملادة  ،ذإ إإ ػالندول إملرفق هبإجل
 

  :إًرتش َحرشوط ـ 0
ٍهيا أأػاله مبارايت إًخوظَفثفذح    إًخاًَة:إملخوفٍرن ػىل إًرشوط  ،غري إملوظفني ،يف وجو إملرتحشات وإملرتحشني ،إملشار إ 

 رغربَة إملجنس َة وإ حامَني ٌَأأن ٍىوه 

 ٍ جنحة كد ضدر يف حليم ملرر ابإ دإهة بسبب إرحاكهبم جناًة أأو  ، وأأإ ٍىونؼني ابحللوق إملدهَةىوهوإ ممتخأأن 

  5106بطفة إس خثنائَة خبطوص إملومس إدلرإيس  ثوكِع غلد إًخوظَف س نة غند اترخي 47أأإ ًخجاوز معرمه-

5107  

 ػىل إلأكي: نيحاضَ وإأأن ٍىوه 

  جازة ة وأأاكدميَة مماثةل ٌَخىوإملخوفٍرن ػىل ًيا، أأو ما ًؼاد جلامؼَة ٌَرتبَةيف إملساكل إػىل شيادة إإ  وٍن مؤىالت هظًر

  يف إملساكل إجلامؼَة ٌَرتبَة

 إملس خفِدٍن من إًربانمج إحلىويم " ختطص همن إًخدٌرس شيادة إإ جازة يف إملساكل إجلامؼَة ٌَرتبَة " ػىل أأو

س  ًخىوٍن أأطر ة يف همن إًخدٌر  حربًو

 جازة يف إدلرإسات إلأساػىل شي أأو حدإىاس َة أأو شيادة إإ جازة إملينَة أأو ادة إإ جازة أأو شيادة إإ   .ما ًؼادل إ 

 

 :حَإًرتش  مَف ـ 5

 ًخىون مَف إًرتش َح من إًواثئق إًخاًَة:

ة ٌَرتبَة وإًخىوٍنٌسحب من موكع إلأاكدميًَة، وفق إٍمنوذج إخملطص ًيذه إًرغا طَب إملشارنة يف إملبارايت أأو من بوإبة  ة إجليًو

  إًرإب::ػربأأو   public.ma-www.emploiإًدشرغَي إًؼمويم

 oct2016.aspx-aref-http://www.men.gov.ma/Ar/Pages/recrut 
 ومطادق ػََو من كبي إًسَطات إخملخطة، وفق إٍمنوذج إخملطص ًيذه إًرغاًة، ٌسحب  )ة(وكع من طرف إملرتحشإًزتإم م

ة ٌَرتبَة وإًخىوٍن أأو من بوإبة إًدشرغَي إًؼمويم ٍهي أأو ػرب إًرإب: من موكع إلأاكدميَة إجليًو    أأػاله  ٌلإملشار إ 

  بنسخة من كرإر إملؼادةل إملنشور  بةملؼرتف مبؼادٍهتا مطحو أأو إًشيادة إ شيادة إإ جازةلأضي  مبطابلهتاوسخة مشيود

 ابجلًردة إًرمسَة 

https://www.emploi-public.ma/
https://www.men.gov.ma/Ar/Pages/recrut-aref-oct2016.aspx
https://www.men.gov.ma/Ar/Pages/recrut-aref-oct2016.aspx
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 جازةوسخة مطادق ػَهيا من بَاانت إًنل: إحملطي ػَهي   ا طَةل مدة إدلرإسة بسكل إإ 

 ده إإ ًىرتوينحتمي ضورثو إًشخطَة ورمق  )ة(سرية ذإثَة ٌَمرتحش   ىاثفو وغنوإهو وبًر

 رتبَة وإًخدٌرس ملزإوةل همام إًرساةل حتفزي  

 فوسخة مشيود مبطابلهت   ا لأضي إًبطاكة إًوطنَة ٌَخؼًر

 جي إًؼديل أأو من إًسوإبق إًؼدًَةوسخة من إًس  

 ٌَلِام مبيام إًخدٌرس )ة(شيادة طبَة مسَمة من طبُب ابًلطاع إًؼام ثثبت إًسالمة إجلسدًة وإًؼلََة ٌَمرتحش  

 همام إًخدٌرس مبؤسسات إًرتبَة وإًخؼَمي إًؼمويم.، وذإت ضةل خبطوضَة مزإوةللك وثَلة حىون مفِدة  
 

إ يف إملوإد إدلرإس َة إملطابلة جملال إًخخطصيف إًخؼَمي إًثاهوي بسَىِو إ ميىن إًرتحش  مطابق ًخخطص  مَرغَا لك حرحش غري، وًؼخرب إ 

مادة إًرتبَة إًبدهَة وإًرايضَة ابًنس بة ًسَيك يف حني ًمت كبول مجَع إًخخططات ابًنس بة ًسكل إًخؼَمي الابخدإيئ و  .إًشيادة إملدىل هبا

 إًخؼَمي إًثاهوي.
 

ًدإع مَفات ـ 3  :حَإًرتش  إ 
ًدإع  ،وإملخوفٍرن ػىل إًرشوط إملطَوبة ايتإملبار يف ىذه إملشارنةػىل إًرإغبني يف ًخؼني   ،ملابي وضي ،مَفات حرش َحيمإ 

ة ٌَرتبَة وإًخىوٍن ابلأاكدميَة دإرإت إًؼمومِة خالل إًخوكِت إجلاري ،إجليًو  5106هوهرب 4 إدلؼة ًوم من، وذكل إبخدإء بو إًؼمي ابإ 

ىلو   .إًرتش َحات إ ًدإعوىو أ خر أأجي  ، 5106هوهرب 07 إًسبتًوم غاًة إًساػة إًرإبؼة وإًنطف من  إ 
 

 :ايتبارإمل ـ ثنظمي 4
 الاهخلاء إلأويل. مَفات إًرتش َح ٌدلرإسة من طرف جلان إملبارايت وفق إملؼاًري إحملددة يف ش بىةعضع خت

ة وفق ما ًًل:إملرتحشون  جيخاز  وإملرتحشات إذلٍن مت إهخلاؤمه، إخذبارإت نخابَة وشفًو

   (إملزدوجإًخخطص )ابًنس بة ٌَخؼَمي الابخدإيئ 

 :إًىذايب رالاخذبا -

 إملؼامي مدة الاجناز الاخذبار

 0 ساػات 4 إٌَرغة إًؼربَة

 0 ساػات 4 إٌَرغة إًفروس َة

 0 ساػات 4 َومإًرايضَات وإًؼ
 

  :إًشفوي رالاخذبا -
 إًىذايب. إًناحجون يف الاخذبار وإملرتحشات إملرتحشون هًخأأىي إجذَاز 

 إملؼامي إملناكشة مدة مدة إًؼرض مدة إًخحعضري الاخذبار

 ثلدمي درس يف إًخخطص

 هيم موإد إٌَرغة إًؼربَة وإٌَرغة إًفروس َة وإًرايضَات()
 3 دكِلة 51 دكِلة 31 ساػات 3

 

    (مجَع إًخخططات) إإ ػدإدي وإًخأأىًَل بسَىِو َخؼَمي إًثاهويٌ ابًنس بة 

 :ر إًىذايبالاخذبا -

 إملؼامي مدة الاجناز الاخذبار

 0 ساػات 5 إخذبار يف مادة إًخخطص -
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 0 ساػات 5 وػَوم إًرتبَة إًخخطص مادةإخذبار يف دًدإنخَم  -

 

 

  :ر إًشفويالاخذبا -

  .ر إًىذايبإًناحجون يف الاخذبا وإملرتحشات إملرتحشون هًخأأىي إجذَاز 

 إملؼامي إملناكشةمدة  مدة إًؼرض مدة إًخحعضري خذبارالا

 3 دكِلة 51 دكِلة 31  ساػات 3 ثلدمي درس يف إًخخطص

 
 مت إهخلاؤمهإذلٍن إحئة إملرتحشات وإملرتحشني ورش  ،وإسطة لك إًوسائي إلأخرى إملخاحةبو  دميَةلأاكػرب إملوكع إإ ًىرتوين ً، ًمت

ة.ايتإجذَاز إملبار  ، ونذإ أأسٌلء إًناحجات وإًناحجني يف الاخذبارإت إًىذابَة وإًشفًو

 ابة إس خدػاء رمسي ٌَمؼنَني ابلأمر.مبثغن ًوإحئ إمللبوًني إجذَاز الاخذبارإت إ ػالن معََة إوثؼخرب 
 

 :حلوق ووإجبات إلأساثذة إملخؼاكدٍن مع إلأاكدميَات -5

وإملرتحش )ة( إًناحج )ة( بطفة هنائَة يف إملبارإة إخلاضة مبسطرة بطفهتا مؤسسة معومِة،  ،ًربم بني إلأاكدميَة وجب غلدمب ًمت إًخوظَف

 ىذإ إًنوع من إًخوظَف.

    حيدد ىذإ إًؼلد إجملال إًرتإيب ملزإوةل إمليام ونذإ حلوق وإًزتإمات إًطرفني إملخؼاكدٍن 

 عضو مبرتحش)ة( أ خر)ى( من بني  5 غن ثوكِع إًؼلد إملذهور، يف أأجي أأكطاه يف حاةل ختَف أأحد إملرتحشني إًناحجني أأايم، ًمت ثؼًو

 إملرثبني يف إحئة الاهخظار حسب الاس خحلاق 

   ًربم ىذإ إًؼلد ملدة حمددة يف س ندني  خيعضع إملخؼاكد خالل إًس نة إلأوىل ًخلِميني ٌَمردودًة إملينَة 

  ب إملشار إٍهيٌل أأػاله وبؼد إجذَاز بنجاح إمذحان إًخأأىَي ًمت جتدًد ىذإ إًؼلد ملدة س نة كابةل ٌَخجدًد بطفة ثَلائَة بؼد سنيت إًخدًر

ب ًفائدة إلأساثذة إملخؼاكدٍن     إمليين إذلي سُنظم خالل سنيت إًخدًر

  ب. نٌل إًخأأىَي إمليين أأربع مرإت وحد أأكىص ًالس خدرإك يف مدة إمذحان حيق ًلأساثذة إملخدربني إملخؼاكدٍن إجذَاز سنيت إًخدًر

نِة و   هتدف ًخؼٍزز كدرإهتم إملينَة وإًبَدإغوجِة.ثأأىَََة ثنظم إلأاكدميَة ًفائدة إلأساثذة إملخدربني إملخؼاكدٍن دورإت حىًو

 خذ بؼني الاغخبار ٌَرتيق وإًخجدًد إًخَلايئ ٌَؼلدًؤ إمليين بطفة مذوإضةل  أأدإءمه ًخلِمي نو إلأساثذة إملخؼاكد خيعضع  

 إ إًؼلد إإ دماج يف أأسالك إًوظَفة إًؼمومِة.إ خيول ىذ 

  َزتمون ابًوإجبات إملنطوص ػَهيا يف غلود إًخوظَف إملربمة مع إلأاكدميَات، وحرحىز أأساسا و ٍمتخع إلأساثذة إملخؼاكدون ابحللوق ًو

 ػىل ماًًل:

 إحللوق: -
 ع إلأساثذة إملخؼاكدون أأساسا ابحللوق إًخاًَة:ٍمتخ

 ة ثرصف من مزيإهَة إ فِة: أأجرة جزإإحلق يف إلأجرة جرة إًيت ًخلاضاىا إلأس خاذ إملرثب شيًر لأاكدميَة، ويه أأجرة مماثةل ًلأ

 ( 01)إًسمل  يف إدلرجة إًثاهَة

 ظ غن إملنطلة إحلق يف إًخؼوًعضات عضات إًؼائََة وإًخؼًو  : إًخؼًو

  :إحلق يف إًرتكِة 

  إًرتكِة يف إًرثبة 
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 ق الاخذَار بؼد إ ابملائة من ػدد  51س نوإت من إلأكدمِة ويف حدود  01ًخوفر ػىل إًرتكِة يف إدلرجة غن طًر

 إملس خوفني ٌَرشط إملطَوب 

  03س نوإت من إلأكدمِة ويف حدود  6إًرتكِة يف إدلرجة غن طًرق إمذحان إًىفاءة إملينَة بؼد إًخوفر ػىل 

 ابملائة من ػدد إملس خوفني ٌَرشط إملطَوب. 

 إًرخص يف إحلق : 
 ة: إًرخص ة طةإًرخ إإ دإًر  أأدإء ةورخط خطرية، أأو ػائََة لأس باب الاس خثنائَة إًرخص ،(إًؼطةل) إًس نًو

 إحلج  مناسم

 (أأس بوػا 04) إًوإدة رخطة  

 ةل مرض إلأمد، ورخص مذوسطة مرض رخص إلأمد، كطرية مرض رخص إملرضَة: إًرخص  .إلأمد طًو
 

 إذلاًة الاجامتغَة: يف إحلق   

 ة إملسري من طرف إًطندوق إًوطين ملنظٌلت الاحذَاط إ إًطحَة إًخرغطَة هظام إخنرإط يفإ إ جباًر

 الاجامتغي 

 إًطحَة إملسري من طرف "إًخؼاضدًة إًؼامة ٌَرتبَة إًوطنَة"  إًخرغطَة هظام الاخنرإط يف 

 وإًخىوٍن  ٌَرتبَة الاجامتغَة ابلأغٌلل ٌَهنوض إًسادس محمد الاخنرإط يف مؤسسة 

 ظ  إًشرغي  حوإدث غن إًخؼًو

 .إًخلاػد 
 

 :إًوإجبات -
 إملخؼاكدٍن إًخلِد أأساسا مبا ًًل: إلأساثذة جيب ػىل

 غلد إًخوظَف  يف إًوإردة إلأحاكم إحرتإم 

 مضن إًنفوذ إًرتإيب  ونذإ إًخؼَني إجلدًد 5107-5106إملؤكت ملا ثبلى من إًس نة إدلرإس َة إًؼمي  ملر كبول

  إملنظمة ٌَمبارإة إحملدد من طرف إلأاكدميَة

  ًخدٌرس وفق إحلطة الاس بوغَة إملنطوص ػَهيا يف إًؼلد اكمةل إًلِام مبيام إ 

 جناز إمللررإت  ػىل وإًؼمي َةابملناجه إًرمس  إًخلِد  إملطَوبة  إل جال دإخيإ 

 إًخالمِذ  ثؼٌَلت ثلِمي 

 إملدرس َة  إلأوشطة يف إملشارنة 

 إإ شيادًة  إملدرس َة الامذحاانت وثطحَح إملسامهة يف معََات إحلرإسة 

 إًخدٌرس  همنة كِاتأأخال إحرتإم 

 وثؼَاميت إًسَطة إًرئاس َة  ًخوجهيات الامذثال 

 ملياهمم  ممارس هتم خالل وإًواثئق وإملؼَومات إملؼطَات ورش أأو جرسًب وػدم إًىامتن وإجب 

 نِة ٌدلورإت ابخلعضوع الاًزتإم  إًخأأىَََة إملنظمة ًفائدهتم  إًخىًو

 إًس نة  لخال مرثني إمليين إلأدإء ًخلِمي ابخلعضوع الاًزتإم 

 ة رشطا رضوراي ًخجدًد بىون إًنجاح يف إمذحان الاىََة الاًزتإم   إًؼلد إًرتبًو

 إًؼلد مدة أأثناء مذر ٌَرحب وشاط أأو معي أأي ممارسة ػدم. 


