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 إعـــــالن 

  ألاساثذة ثوظيف اةمبار إجزاء ً ع

 الحسيمة -ثطوان  –طىجة  لجهة لتربية والحكويًلالجهوية  ألاكادًميةمً طزف 
 

ً حعلً ألا ت للتربُت والخيٍى  ،عً جىظُم مباساة لخىظُف ألاساجزة الحسُمت -جطىان  –طىجت لجهت وادًمُت الجهٍى

 واملىادألاعذاد  حسب، 2102 دجىبر 22السبت  ًوم ورلً ،تطش ألاوادًمُم ألاساس ي الخاص بأبملخضُاث الىظا عمال

 املحذدة في الجذٌو املشفم بهزا إلاعالن.

خم   :الخالُتوفم الخذابير وإلاجشاءاث إهجاص العملُاث املشجبطت بهزه املباساة ٍو

 :  الترشيح -أوال

ين الزًً مً طشف املترشح الترشُح إلالىتروويطلب  علىبعذ املصادكت  جخُاص الاخخباساث الىخابُت وجىباًخم الترشُح ل 

ت إلاكلُمُت التي ًشغب العمل بهاالزي و ، سبم لهم الدسجُل اللبلي سِخم ، علما أن الىاجحين ًحّذد فُه املترشح)ة( املذًٍش

كلُم أو باألكالُم فس إلاإما بىو ، كلُم الزي جم اخخُاسه مً طشف املترشحين باليسبت لسلً الخعلُم الابخذائيحعُُنهم بىفس إلا

 الىاكعت في املجاٌ الترابي لألوادًمُت باليسبت لسلً الخعلُم الثاهىي.

م البىابت الخاصت بهزه املباساة: ، سلك جعليمي واحذو  واحذ ثخصص إال فيالترشح  وال ًمكً، هذا ورلً عً طٍش

.men.gov.mahttp://tawdif   2102دجىبر  02و  4 الل الفترة املتراوحة ما بينخ.  

 :الترشيحشزوط  ـ 0  

ًجفخح املباساة في وجه املترشحين غير املىظفين،   :الخالُتعلى الششوط  املخىفٍش

 :عامةشزوط  - أ

 أن ًيىهىا حاملين للجيسُت املغشبُت؛ 

  جىحت؛ أوفي حلهم ملشس باإلداهت بسبب اسجيابهم جىاًت  أن ًيىهىا مخمخعين بالحلىق املذهُت، وأل ًيىن كذ صذس 

  خ سىت عىذ  45أل ًخجاوص عمشهم  ؛الخحاكهم بملشاث عملهمجاٍس

  علىأن ًيىهىا حاصلين: 

o  ههههت وأوادًمُههههت ً علههههى مهههه هالث هظٍش شهههههادة إلاجههههاصة فههههي املسههههالً الجامعُههههت للتربُههههت، أو شهههههادة حعادلههههها واملخههههىفٍش

ً في املسالً ا  لجامعُت للتربُت؛مماثلت للخيٍى

o  شههههادة إلاجهههاصة فههههي املسهههالً الجامعُههههت للتربُهههت ا جتصهههه  مههههً الخههههذَسسا املسهههخفُذًً مههههً ال رههههام  الحيههههىمي

 ً  إطاس جشبىي في مهً الخذَسس؛ آلف 10لخيٍى

o  ًرهههههام الشههههادة إلاجههههاصة أو شههههادة إلاجههههاصة فههههي الذساسهههاث ألاساسههههُت أو شههههادة إلاجههههاصة املهىُههههت املسهههخفُذًً مهههه  

ًل  نيالىط  ؛(2012 -2012مً حاملي إلاجاصة ) ألف 22 سخىماٌ جيٍى

o شهادة إلاجاصة أو شهادة إلاجاصة في الذساساث ألاساسُت أو شهادة إلاجاصة املهىُت أو ما ٌعادٌ إحذاها. 
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 :خاصةشزوط   - ب

o :ٍلغى ختص ، و ل ًمىً الترشح إل في املىاد الذساسُت املطابلت ملجاٌ ال باليسبة للحذريس بالحعليم الثاهوي

اضُت امطابم لختص  الشهادة املذلى بها ول جششح غير  لتي ًخم فيها كبٌى ، باسخثىاء مادة التربُت البذهُت والٍش

 ؛جمُع الختصصاث

الترشح لخذَسس اللغت  اللاهىن باللغت الفشوسُت،العلىم الاكخصادًت و  شعبتيإلاجاصة في  لحاملي ، ًمىًغير أهه                

اءفشوسُت. هما ًمىً لحاملي ال       اضُاث إلاجاصة في الفيًز  ؛الترشح لخذَسس الٍش

o  ًخم كبٌى جمُع الختصصاث. :الحعليم الابحذائيبباليسبة للحذريس 
 

 :الترشيحملف  ـ 2  

 :الخالُتًخيىن ملف الترشُح مً الىثائم 

 باملباساة؛الخاصت ع ر البىابت املسختشج  إلالىترووي وصل الدسجُل 

  مىكع مً طشف املترشح)ة( ومصادق علُه مً كبل السلطاث املتخصت، وفم الىمىرج املتص  لهزه التزام

  باملباساة؛الغاًت، ٌسحب مً البىابت الخاصت 

  شهادة إلاجاسة أو الشهادة املعترف بمعادلتها مصحوبة بيسخة مً قزار املعادلة امليشور بالجزيذة  مًوسخة

 الزسمية؛

 للخعٍشف؛ وسخت مً البطاكت الىطىُت 

 ؛جحمل خاجم امل سست الجامعُت وسخت مً بُاهاث الىلط املحصل عليها طُلت مذة الذساست بسلً إلاجاصة 

  ول وثُلت مً شأنها جأهُذ م هالث املترشح)ة( وأهلُخه)ها( ملضاولت مهام الخذَسس بم سساث التربُت والخعلُم

 العمىمي.
 

 :الترشيحإًذاع ملفات  ـ 3

ت إلاكلُمُت التيه، إًذاع ملف جششُحهزه املباساةل ًخعين على املترشح في طلب الترشُح  حذدها ، ملابل وصل، باملذًٍش

وهى آخش  2102 دجىبر 02ًوم  وإلى غاًة الساعة الزابعة والىصف مً 2102 دجىبر 4ًوم ، ورلً ابخذاء مً إلالىترووي

 أجل إلًذاع الترشُحاث.

 :  ملفات الترشيح ومزاقبة دراسة  -ثاهيا

مترشحين بسلً باليسبت للواملشاكبت على املسخىي إلاكلُمي  جتضع ملفاث الترشُح للذساست، حذ إششاف ألاوادًمُتج

ورلً للخأهذ مً جىفش املترشحين على  ،الجهىي باليسبت للمترشحين بسلً الخعلُم الثاهىي املسخىي الخعلُم الابخذائي، وعلى 

 الششوط الىظامُت املطلىبت لجخُاص املباساة.

 :املترشحينـ اسحذعاء  ثالثا         

ً على الششوط الىظامُت املطلىبت لجخُاص املباساةًخم وشش لئحت املترشحين  ، وهزا لئحت الىاجحين في املخىفٍش

والالئحت النهائُت للىاجحين، ع ر البىابت الخاصت باملباساة،  والعملي خخباس الشفىي الاخخباساث الىخابُت امللبىلين لجخُاص الا 

اث إلاكلُمُت الىاكعت في مجالها الترابي. ً وبملشاث املذًٍش ت للتربُت والخيٍى  وبملش ألاوادًمُت الجهٍى
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 ىيين باألمز.ويعحبر إلاعالن عً لوائح املقبولين الجحياس الاخحبارات بمثابة اسحذعاء رسمي للمع
 

 :(والعملي )الاخحبارات الكحابية والاخحبار الشفوي  املباراة إجزاءـ  رابعا

ًخم جىظُم املباساة على مشحلخين اثيخين، تهم املشحلت ألاولى الاخخباساث الىخابُت، وجتص  املشحلت الثاهُت لالخخباس 

 .والعملي الشفىي 
 

 :الكحابيةالاخحبارات  .0

 خباساث الىخابُت على الشيل الخالي:الاخ ًجخاص املترشحىن 
 

  )باليسبة للحعليم الابحذائي )الحخصص املشدوج 

 الاخحبار
مذة 

 الاهجاس
 الحوقيت الحاريخ املعامل

 العلوم والزياضيات 
ة ساع

 وهصف
2 

 2102دجىبر  22

 د 31و 8مً الساعة 

  10إلى الساعة  

 اللغة العزبية 
ة ساع

 وهصف
2 

 د 05و 01مً الساعة 

 د 45و 00الساعة  إلى 

 مسحجذات هظام التربية والحكويً
ة ساع

 وهصف
2 

 04مً الساعة 

 د 31و 05إلى الساعة  

 اللغة الفزوسية
ة ساع

 وهصف
2 

 د 45و 05مً الساعة 

 د 05و 01إلى الساعة  

 

 )باليسبة للحعليم الابحذائي )ثخصص ألاماسيغية 

 الاخحبار
مذة 

 الاهجاس
 الحوقيت الحاريخ املعامل

 3 ساعات 3 اللغة ألاماسيغية

 2102دجىبر  22

 د31و 2مً الساعة 

 د31و 00إلى الساعة  

 مسحجذات هظام التربية والحكويً
ة ساع

 وهصف
2 

 04مً الساعة 

 د 31و 05إلى الساعة  
 

 

 )باليسبة للحعليم الثاهوي )جميع الحخصصات 

 الاخحبار
مذة 

 الاهجاس
 الحوقيت الحاريخ املعامل

 دًذاكحيك  و مادة الحخصص

 مادة الحخصص
 3 ساعات 3

 2102دجىبر  22

 د  31و 2مً الساعة 

 د 31و 00إلى الساعة 

 2 ساعات 3 مسحجذات هظام التربية والحكويً
 04مً الساعة 

 01إلى الساعة  
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اكاث خاصت جم وضع بطفلذ ومً أجل ضمان جياف  الفشص وجمىين املترشحين مً الخحضير الجُذ لهزه املباساة،  هزا،    

 بيل مىاضُع الاخخباساث، جحذد جىصُفا ملجالتها وجحصش محاوسها الشئِسُت ودسجت أهمُت ول محىس أو مجاٌ.

 ويمكً الاطالع على هذه البطاقات وسحبها مً البوابة الخاصة باملباراة. 
 

 : والعملي الاخحبار الشفوي  -2
 

 كحابية باليسبة للحعليم الابحذائي والحعليم الثاهوي. ًحأهل الجحياسه املترشحون الىاجحون في الاخحبارات ال

 املعامل مذة املىاقشة الاخحبار

مىاقشة مواضيع وقضاًا مخحلفة بهذف ثقييم مذى قذرة 

املترشح)ة( على ممارسة مهام الحذريس )باإلضافة إلى اخحبار 

 .مادة التربية البذهية والزياضية(عملي خاص باملترشحين في 

 3 دقيقة  31

 

 :كويً الحأهيليالح . خامسا

 الخأهُلي إلى يهذف ً  ؛الخذَسس وجعله كادسا على مماسست مهىت إهساب املخذسب املهاساث والىفاًاث ألاساسُت، الخيٍى

 ً؛ ً جأهُلي باملشهض الجهىي ملهً التربُت والخيٍى  ًتضع املترشحىن، الزًً جم إلاعالن عً هجاحهم بصفت نهائُت لخيٍى

  شح واحذ أو أهثر مً بين املترشحين الىاجحين في مباساة الخىظُف عً الالخحاق باملشهض الجهىي في حالت جتلف متر

 ، ً، بذون م رس ملبٌى ضه، بعذ إخباسه بزلً، بمترشح آخش أًام 5في أجل أقصاه ملهً التربُت والخيٍى ، ًخم حعٍى

 ؛مً بين املترشحين املشجبين في لئحت الاهخظاس حسب الاسخحلاق

 ب املفض ي إلى الخىظُف باألوادًمُت؛ًتضع املخ يُت ألاولى مللخضُاث علذ الخذٍس  ذسبىن خالٌ السىت الخيٍى

 الخأهُلي خالٌ باألمشاملعىُىن  ًخلاض ى ً ا ،الخيٍى ضا شهٍش  ( دسهم؛1000كذسه ألف وأسبعمائت ) حعٍى

  س ي الخاص بأطش وفم ملخضُاث الىظام ألاسا ،املعىُين باألمش الخصذًم على املجضوءاث، ًخم جىظُفبعذ

 ؛2020-2012ورلً بشسم السىت الذساسُت  ألاوادًمُت،

  الخأهُلي في دسجت ً ً امل رمجت خالٌ السىت ألاولى مً الخيٍى ٌعين ألاطش الزًً اسخىفىا جمُع وحذاث الخيٍى

يُت ثاهُت، جمخذ على مذي سىت دساسُت واملت، جىظم على  سخفُذون مً سىت جيٍى جىظُفهم، بم سساث عملهم َو

يُت  ب م طش في وضعُت جحمل وامل ملس ولُت اللسم ودوساث جيٍى ً بالخىاوب ًتص  إلجشاء جذٍس شيل جيٍى

ً و  ت ملهً التربُت والخيٍى يُت حضىسٍت باملشاهض الجهٍى  .ئ امخحان الخأهُل املنهيعً بعذ، جتص  لتهُيدوساث جيٍى
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 املزفق باإلعالنالجذول 

ً لجهت طىجت  أعذاد إمياهُاثجىصَع  ت للتربُت و الخيٍى  الحسُمت –جطىان  –جىظُف ألاساجزة مىظفي ألاوادًمُت الجهٍى

اث إلاكلُمُت بشسم املىسم الذ  2012/2020ساس ي حسب ألاسالن و املذًٍش

 

 


