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عـــــالن   إ 

  ودمبوجب عق مبارإة توظيف إلأساتذةعن إ جرإء 

 إدلإخةل وإدي إذلهب  إلأاكدميية إجلهوية للرتبية وإلتكوين جلهةمن طرف 
*************                  ************* 

طار إ ، ومن أأجل توفري إلرشوط إملالمئة لضامن دخول مدريس انحج، 7102-7102لتحضري للمومس إدلرإيس يف إ 

إة مبار مي تنظعن إجلهوية للرتبية وإلتكوين  إلأاكدميية تعلن، 7102أأكتوبر  2بتارخي  2727ك رمق ومعال بأأحاكم إملقرر إملشرت 

 .نإل عال إ إجلدول إملرف  هذإحملددة يف وإملوإدإلأعدإد  حسب، 7102يونيو  01و 77يويم لتوظيف إلأساتذة مبوجب عقود 

ويمت تنظمي هذه إملبارإة عىل إملس توى إل قلميي ابلنس بة للمرتحشني بسكل إلتعلمي الابتدإيئ، وعىل إملس توى إجلهوي ابلنس بة 

 وف  إلتدإبري و إل جرإءإت إلتالية:، وذكل للمرتحشني بسكل إلتعلمي  إلثانوي

 إلرتش يح:   -أأول

ة( يمت إلرتش يح لجتياز الاختبارإت إلكتابية وجواب عرب تعبئة بطاقة إلرتش يح إل لكرتونية، إليت حيّدد فهيا إملرتحش)

قلميي إليت يرغب إلعمل ها وإليت توجد يف إجملال إلرتإيب إلأقرب إ ىل سكناه، وذكل عن طري  إلبوإبة إخلاصة  ةإملديرية إل 

 .7102يونيو  71و 2بني  إلفرتة ماخالل  http://tawdif.men.gov.ma  مببارإة توظيف إلأساتذة مبوجب عقود 

 إلرتش يح: رشوط -0  

عىل إلرشوط  ملتوفرينإ غري إملش تغلني مع إلأغيار مبوجب عقود،يف وجه إملرتحشني غري إملوظفني، إملبارإة  تفتح

 إلتالية:

 أأن يكونوإ حاملني للجنس ية إملغربية؛ 

  جنحة؛ وأأ أأن يكونوإ ممتتعني ابحلقوق إملدنية، وأأل يكون قد صدر يف حقهم مقرر ابل دإنة بسبب إرتاكهم جناية 

  ؛س نة عند اترخي توقيع عقد إلتوظيف 45أأل يتجاوز معرمه 

 :أأن يكونوإ حاصلني عىل 

o  وإملتوفرين عىل مؤهالت نظرية وأأاكدميية شهادة تعادلها  أأو ،شهادة إل جازة يف إملساكل إجلامعية للرتبية

 مماثةل للتكوين يف إملساكل إجلامعية للرتبية؛

o   إجلامعية للرتبية " ختصص همن إلتدريس" إملس تفيدين من إلربانمج إحلكويمشهادة إل جازة يف إملساكل 

 لتكوين أأطر تربوية يف همن إلتدريس؛

o  حدإها  .شهادة إل جازة أأو شهادة إل جازة يف إدلرإسات إلأساس ية أأو شهادة إل جازة إملهنية أأو ما يعادل إ 
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 ملف إلرتش يح: -7  

يتكون ملف إلرتش يح من إلواثئ  إلتالية:

 ؛إخلاصة ابملبارإةعرب إلبوإبة  إل لكرتوين وصل إلتسجيل 

  ،إلزتإم موقع من طرف إملرتحش)ة( ومصادق عليه من قبل إلسلطات إخملتصة، وف  إلمنوذج إخملصص لهذه إلغاية

 ؛ إخلاصة ابملبارإةيسحب من إلبوإبة 

   ريدة إر إملعادةل إملنشور ابجلشهادة إل جازة أأو إلشهادة إملعرتف مبعادلهتا مصحوبة بنسخة من قر  مننسخة

إلرمسية؛

 نسخة من إلبطاقة إلوطنية للتعريف؛

 ؛حتمل خامت إملؤسسة إجلامعية نسخة من بياانت إلنقط إحملصل علهيا طيةل مدة إدلرإسة بسكل إل جازة 

 تعلميل لك وثيقة من شأأهنا تأأكيد مؤهالت إملرتحش)ة( وأأهليته)ها( ملزإوةل همام إلتدريس مبؤسسات إلرتبية وإ

إلعمويم.

يدإع ملفات  -0  :إلرتش يحإ 

يدإع  للمشاركة يف هذه إملبارإة، إملتوفرين عىل إلرشوط إملطلوبةإملرتحشني عىل يتعني  مقابل  ات ترش يحهم،ملفإ 

قلميية إليت يرغبون إلعمل هاوصل ىل 7102يونيو  2يـــوم ن وذكل إبتدإء م ،، ابملديرية إل  غاية إلساعة إلرإبعة وإلنصف  وإ 

 .إلرتش يحات ل يدإعوهو أ خر أأجل  7102يونيو  70 يوم من

ل يف إملوإد إدلرإس ية إملطابقة جملال إلتخصص، ويعترب  وجدير ابذلكر، أأنه ل ميكن إلرتحش يف إلتعلمي إلثانوي بسلكيه إ 

لسكل إلتعلمي الابتدإيئ  مجيع إلتخصصات ابلنس بة ملغيا لك ترحش غري مطاب  لتخصص إلشهادة إملدىل ها. يف حني يمت قبول

 ومادة إلرتبية إلبدنية وإلرايضية ابلنس بة لسليك إلتعلمي إلثانوي.

 :الانتقاء إلأويل -4

ملفات إلرتش يح لدلرإسة والانتقاء إلأويل من طرف جلان إملبارإة عىل إملس توى إل قلميي، ابلنس بة للمرتحشني ضع خت

وف  معايري موحدة ذكل و بسكل إلتعلمي الابتدإيئ، وعىل إملس توى إجلهوي ابلنس بة للمرتحشني بسكل إلتعلمي إلثانوي، 

وحمددة يف ش بكة تعد لهذإ إلغرض. 

جرإء ـ تنظمياثنيا :)الاختبارإت إلكتابية والاختبار إلشفوي( إملبارإة وإ 

ر يمت تنظمي إملبارإة عىل مرحلتني إثنتني، هتم إملرحةل إلأوىل الاختبارإت إلكتابية، وختصص إملرحةل إلثانية لالختبا

إلشفوي.
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 الاختبارإت إلكتابية : - 0

 عىل إلشلك إلتايل:إذلين مت إنتقاؤمه، الاختبارإت إلكتابية إملرتحشون  جيتاز

  )ابلنس بة للتعلمي الابتدإيئ )إلتخصص إملزدوج 

 إلتوقيت إلتارخي إملعامل مدة الاجناز الاختبار

 7 ساعات 0 إللغة إلعربية

 7102يونيو  77

 07إ ىل إلساعة  7من إلساعة 

 02إ ىل إلساعة  04من إلساعة  7 ساعات 0 مس تجدإت نظام إلرتبية وإلتكوين

 7 ساعات 4 وإلرايضياتإلعلوم 

 7102يونيو  01

00إ ىل إلساعة  7من إلساعة 

02إ ىل إلساعة  04من إلساعة  7 ساعات 0 إللغة إلفرنس ية

 )ابلنس بة للتعلمي إلثانوي بسلكيه إل عدإدي وإلتأأهييل )مجيع إلتخصصات

 إلتوقيت إلتارخي إملعامل مدة الاجناز الاختبار

 0 ساعات 4 مادة إلتخصص مادة إلتخصص وديدإكتيك

 7102يونيو  77

 00إ ىل إلساعة  7من إلساعة 

 02إ ىل إلساعة  04من إلساعة  7 ساعات 0 مس تجدإت نظام إلرتبية وإلتكوين

 الاختبار إلشفوي:  -2

 . يتأأهل لجتيازه إملرتحشون إلناحجون يف الاختبارإت إلكتابية ابلنس بة للتعلمي الابتدإيئ وإلتعلمي إلثانوي

 إملعامل إملناقشةمدة  الاختبار

 0 دقيقة  21 مناقشة موإضيع وقضااي خمتلفة هدف تقيمي مدى قدرة إملرتحش)ة( عىل ممارسة همام إلتدريس

ىل أأن نرش لحئة إملرتحشني إذلين سيمت إنتقاؤمه لجتياز إملبارإة، وكذإ لحئة إلناحجني يف الاخت  ارإت بوجتدر إل شارة إ 

إجلهوية للرتبية لأاكدمييةواب، سيمت عرب إلبوإبة إخلاصة مببارإة توظيف إلأساتذة مبوجب عقود، والاختبار إلشفويإلكتابية 

قلميية إلوإقعة يف جمالها إلرتإيب.  وإلتكوين وإملديرايت إل 

لمعنيني ابلأمر.ل عترب إل عالن عن لوإحئ إملقبولني لجتياز الاختبارإت مبثابة إس تدعاء رمسي ي و 
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 :توصيف جمالت الاختبارإت -ثااثل 

طار     رساء  يف إ  جرإء مبارإة توظيف إلأساتذة مبوجب عقود عىل أأساس تعاقدي، ومتكني إملرتحشني من اب   إل ليات إلكفيةلإ 

توجيه وتركزي جمهودإهتم يف إلتحضري لهذه إملبارإة، مت وضع بطاقة خاصة بلك موضوع من موإضيع الاختبارإت، حتدد توصيفا 

هبا حسوميكن الاطالع عىل هذه إلبطاقات و جملالت هذه الاختبارإت وحترص حماورها إلرئيس ية ودرجة أأمهية لك حمور أأو جمال. 

 .من إلبوإبة إخلاصة ابملبارإة

 وإدي إذلهب - جدول الاعدإد إحملددة للتوظيف مبوجب عقود من طرف الااكدميية إجلهوية للرتبية وإلتكوين جلهة إدلإخةل

املديرية 
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