إعالن عن فتح ابب إلرتش يحات لولوج إطار أس تاذ إلتعلمي إلعايل
مبؤسسات تكوين إلطر إلعليا إلتابعة لوزإرة إلرتبية إلوطنية وإلتكوين إملهين برمس س نة 2016
*********

بناء عىل إملرسوم رمق  2.96.804إلصادر يف  11من شوإل  19( 1417فربإير )1997يف شأن إلنظام إلسايس إخلاص
هبيئة إلساتذة إلباحثني مبؤسسات تكوين إلطر إلعليا ،كام وقع تغيريه وتمتميه ،والس امي إملادة  12منه؛
و عىل إملرسوم رمق  2.85.723إلصادر يف 7شعبان  6(1407أبريل )1987ابحدإث مركز إلتوجيه وإلتخطيط إلرتبوي؛
وعىل إملرسوم رمق  2.08.521إلصادر يف  19من ذي إحلجة  18( 1429ديسمرب )2008يف شأن إعادة تنظمي مركز تكوين
مفتيش إلتعلمي؛
و عىل إملرسوم رمق  2.11.672إلصادر يف  27من حمرم  23(1433ديسمرب )2011يف شأن إحدإث وتنظمي إملرإكز
إجلهوية ملهن إلرتبية وإلتكوين كام وقع تغيريه وتمتميه ؛
و عىل قرإر وزير إلتعليـم إلعـايل وإلبـحث إلعلمي وتكويــن إلطر رمق  2646.15إلصادر يف  29من رمــضان 16( 1436
يوليوز  )2015بتحديد كيفيات تنظمي إجرإءإت إلتعيني يف إطار أساتذة إلتعلمي إلعايل مبؤسسات تكوين إلطر إلعليا؛
تعلن وزإرة إلرتبية إلوطنية وإلتكوين إملهين عن فتح ابب إلرتش يح لولوج إطار أس تاذ إلتعلمي إلعايل مبركز تكوين
مفتيش إلتعلمي و مبركز إلتوجيه وإلتخطيط إلرتبوي و ابملرإكز إجلهوية ملهن إلرتبية وإلتكوين برمس س نة  ،2016وذكل يف
وجه إلساتذة إملؤهلني إملتوفرين عىل إلرشوط إلنظامية إملنصوص علهيا يف إملادة  12من إملرسوم إملشار إليه أعاله
رمق 2.96.804إلصادر يف  19فربإير . 1997
يتكون ملف إلرتش يح من إلواثئق إلتالية:
 طلب موجه إىل إلس يد مدير مركز إلتكوين إملعين؛
 هنج إلسرية إذلإتية للمرتحش؛
 إس امترة إلرتش يح معبئة وفق إلمنوذج رمق  2إمللحق ابلقرإر رمق 2646.15إلصادر يف 16يوليو 2015إملشار إليه
أعاله؛
 نسخة من شهادة إدلكتورإه أو دكتورإه إدلوةل أو دبلوم معرتف مبعادلته الحدى إلشهادتني؛
 نسخة من شهادة إلتأهيل إجلامعي ،ويعفى من إالدالء هبذه إلشهادة إلساتذة إملؤهلون إملنصوص علهيم يف
إملادة 36إملكررة من إملرسوم إملشار إليه أعاله رمق  2.96.804إلصادر يف  19فربإير .1997
 نسخة من قرإر إلتعيني يف إطار أس تاذ مؤهل؛
 شهادة تثبت أن إملرتحش قد زإول معهل ملدة ست ( )6س نوإت عىل إلقل بصفة أس تاذ مؤهل.

 تقرير مفصل للنشطة حيدد فيه إملرتحش إلغالف إلزمين إملنجز طيةل ست()6س نوإت إلخرية وبرإمج
إلتكوين إمللقنة،وكذإ إلتأطري إلبيدإغويج ملشاريع هناية إدلرإسة وإلطروحات وإلتدإريب ،وفق إلمنوذج
رمق  3إمللحق ابلقرإر رمق 2646.15إلصادر يف 16يوليو 2015إملشار إليه أعاله ؛
 يمت إرفاق تقرير إلنشطة جبميع إلواثئق إالثباتية لتجربة إملرتحش يف جمال إلتعلمي وإلـتأطري وتنش يط أعامل
إلبحث من مؤلفات ومطبوعات وإلرسائل وإلطروحات إملؤطرة  ،ونسخة من إلصفحة إلوىل من إملقاالت
وملخص عن إملدإخالت يف إلندوإت وكذإ شهادإت إملشاركة فهيا ،وشهادإت أو واثئق تربر لك نشاط
مدرج يف ش بكة إلتقيمي وفق إلمنوذج رمق  1إمللحق ابلقرإر رمق 2646.15إلصادر يف 16يوليو 2015إملشار
إليه أعاله ؛
وابس تثناء طلب إلرتش يح ،جيب إالدالء جبميع إلواثئق يف مخس ( )5نسخ كام جيب أن تكون إلشهادإت وإملؤهالت
إلوإردة أعاله مشهود مبطابقهتا للصل.
تسحب إلامنذج رمق  1ورمق 2ورمق  3من إملوقع إاللكرتوين للوزإرة  www.men.gov.maأو من مركز إلتكوين إملعين.
تودع طلبات إلرتش يحات لولوج إطار أس تاذ إلتعلمي إلعايل ابملرإكز إليت ينمتي إلهيا إملرتحشون مرفقة ابمللف إلعلمي
وإلبيدإغويج مقابل وصل ،وذكل خالل إلفرتة ما بني  23نونرب  2016إىل  8دجنرب.2016

