
 

 
 

 
 

 

 
 

ىل مركز تكوين مفتيش التعل مبارايت 2018يوليوز  16و 15 يويمأ هنا ستنظم ، والتعلمي العايل والبحث العلمي املهين والتكوين الوطنيةتعلن وزارة الرتبية  الرابط -مي الاكئن بباب اتمس نا العاكري ادلخول ا 

 التايل:كل وفق اجلدول ذ، و (2018دورة )

 ملف الرتش يح أ عداد املقاعد املتبارى بشأ هنا رشوط الرتش يح املساكل

مسكل تكوين 

 املفتشني الرتبويني

ن للتعلمي الابتدايئ م

 1ادلرجة 

بتدايئ من الايمت القبول يف مسكل تكوين املفتشني الرتبويني للتعلمي 

ثر انتقاء أ ويل بناء عىل دراسة ملفات الرتش يح  ادلرجة ال وىل عىل ا 

وبعد النجاح يف مباراة، تفتح يف وجه أ ساتذة التعلمي الابتدايئ من 

ادلرجة الثانية ومن ادلرجة ال وىل املرمسني واملتوفرين عىل عرش 

بع س نوات ر س نوات من اخلدمة الفعلية يف جمال الرتبية والتدريس، مهنا أ  

 من اخلدمة هبذه الصفة.
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 يتكون ملف الرتش يح من الواثئق التالية: 

 عىل عىل املسطحة اخملصصة ذلكلطلب الرتش يح يعبئه املرتحش )ة(  -

 ؛ويقوم بطبعه www.men.gov.maاملوقع الرمسي للوزارة 

 رساةل حتفزيية تتضمن عنارص البحث الرتبوي اذلي يرغب املرتحش يف -

جنازه  ؛ابملركز ا 

 ؛نسخة طبق ال صل من قرار التسمية يف ال طار وادلرجة -

 ؛( نسخ من تقارير الزايرة والتفتيش ال خرية3ثالثة ) -

 ؛نسخة طبق ال صل من الشهادات اجلامعية أ و ادلبلومات احملصل علهيا -

 ؛بطاقة الوطنية للتعريف مصادق علهيال نسخة مطابقة لل صل ل  -

 ؛(CV)نبذة عن املسار املهين والعلمي للمرتحش )ة(  -

 ظرفان بريداين حيمالن طابع الربيد وعنوان املرتحش )ة(. -

 

مسكل تكوين 

 املفتشني الرتبويني

للتعلمي الثانوي 

التأ هييل من ادلرجة 

1 

لتأ هييل يمت القبول يف مسكل تكوين املفتشني الرتبويني للتعلمي الثانوي ا

ثر انتقاء أ ويل بناء عىل دراسة ملفات الرتش يح من ادلرجة  ال وىل عىل ا 

 وبعد النجاح يف مباراة، تفتح يف وجه:

* أ ساتذة التعلمي الثانوي التأ هييل من ادلرجة الثانية ومن ادلرجة ال وىل 

ية املرمسني واملتوفرين عىل س بع س نوات من اخلدمة الفعلية يف جمال الرتب 

 من اخلدمة هبذه الصفة،والتدريس، مهنا أ ربع س نوات 

 * ال ساتذة املربزين للتعلمي الثانوي التأ هييل من ادلرجة ال وىل املرمسني

واملتوفرين عىل س بع س نوات من اخلدمة الفعلية يف جمال الرتبية 

 والتدريس، مهنا أ ربع س نوات من اخلدمة هبذه الصفة.

 عدد املقاعد التخصصات 

 60 الرايضيات

 40 وال رضعلوم احلياة 

 40 العلوم الفزيايئية

 10 الفلسفة

 40 الاجامتعيات

 10 ال عالميات

 10 الهندسة الكهرابئية

 10 الهندسة املياكنيكية

 10 الرتبية ال سالمية

 10 اللغة العربية

 40 اللغة الفرنس ية

 20 اللغة ال جنلزيية

 10 الرتبية البدنية

عالن عن ا جراء مبارايت  ا 
 



 

 
 

 
 

مسكل تكوين 

مفتيش املصاحل 

املادية واملالية من 

 1ادلرجة 

 

يمت القبول يف مسكل تكوين مفتيش املصاحل املادية واملالية من ادلرجة 

ثر انتقاء أ ويل للمرتحشني بناء عىل ملفات الرتش يح اليت  ال وىل عىل ا 

تتضمن املعلومات الالزمة عن املرتحش ومساره املهين تفتح يف وجه 

ىل ع املمونني من ادلرجة الثانية ومن ادلرجة ال وىل املرمسني واملتوفرين

س بع س نوات من اخلدمة الفعلية يف همام التدبري املايل واملادي 

واحملاس بايت يف مؤسسات التعلمي والتكوين، مهنا أ ربع س نوات من 

 اخلدمة هبذه الصفة.
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 :يتكون ملف الرتش يح من الواثئق التالية

 عىل عىل املسطحة اخملصصة ذلكلطلب الرتش يح يعبئه املرتحش )ة(  -

 ؛ويقوم بطبعه www.men.gov.maاملوقع الرمسي للوزارة 

اذلي يرغب  التدبريي أ و املراقبايترساةل حتفزيية تتضمن عنارص البحث  -

جنازه ابملركز  ؛املرتحش يف ا 

 ؛ نسخة طبق ال صل من قرار التسمية يف ال طار وادلرجة -

 ؛سخة طبق ال صل من الشهادات اجلامعية أ و ادلبلومات احملصل علهيان ـ 

 ؛بطاقة الوطنية للتعريف مصادق علهيال نسخة مطابقة لل صل ل  -

 ؛(CV)نبذة عن املسار املهين والعلمي للمرتحش )ة(  -

 ظرفان بريداين حيمالن طابع الربيد وعنوان املرتحش )ة(. -

 

 

 :مراكز ا جراء املباراة
 

لهيا املرتحشات واملرتحش ال اكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين  ال اكدميية مركز املباراة نياليت ينمتي ا 

 فاس مكناس   مكناس  فاس 

 ادلار البيضاء سطات سطاتادلار البيضاء 

 سوس ماسة وادي اذلهب  نون، ادلاخةلواد العيون الساقية امحلراء، لكممي  ماسة،سوس 

 الرابط سال القنيطرة احلس مية ، طنجة تطوانالقنيطرةالرابط سال 

 مراكش أ سفي درعة اتفياللت خنيفرة،بين مالل  أ سفي،مراكش 

 هجة الرشق هجة الرشق

 

 



 

 
 

 
 

 

 رزانمة املباراة:

جراء الاختبارات الكتابية ابل اكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين )مركز املبا - ، ويعترب 2018يوليوز  10يوم  ابتداء منراة( يمت ال عالن عن نتاجئ الانتقاء ال ويل وحتديد مقرات ا 

 ؛املباراةهذا ال عالن مبثابة اس تدعاء رمسي للمشاركة يف الشطر الكتايب من 

قل نتاجئ الشطر الكتايب مبركز تكوين مفتيش التعلمي ومبوقع الوزارة وابل اكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين و  يمت ال عالن عن -  2018يوليوز  24يوم  منابتداء  مييةاملديرايت ال 

 ؛للمقبولني لجتياز الشطر الشفوي هذا ال عالن مبثابة اس تدعاء ويعترب

 ؛2018يوليوز  26من  ابتداء ابلرابط التعلميجيرى الشطر الشفوي مبركز تكوين مفتيش  -

 .2018يوليوز  31 يوم ابتداء منيعلن عن النتاجئ الهنائية  -

 

 كيفية الرتش يح للمباراة:

حدى هذه املبارايت،     لهيا، فعىل الراغبني يف اجتياز ا  يداع ملفات ترش يحهم مبؤسسات التعلمي أ و التكوين اليت ينمتون ا  ىل غايةا  وهو أ خر أ جل لقبول  2018 يوليوز 5 يوم ا 

 الرتش يحات.

 

 

 


