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 إعـــــالن 

  ألاضاثذة ثوظيف اةمبار إجزاء ً ع

 مكىاص-فاص لجهة لتربية والحكويًلالجهوية  ألاكادًميةمً طزف 
 

ً حعلً ألا ت للتربُت والخكٍى بملخضُاث  عمال ،عً جىظُم مباساة لخىظُف ألاظاجزةمكىاط -فاطلجهت كادًمُت الجهٍى

املحذدة في الجذول املشفم  واملىادألاعذاد  حعب، 2102 دجىبر 22لطبت ا ًوم ورلك ،تم ألاظاس ي الخاص بأطش ألاكادًمُالىظا

 بهزا إلاعالن.

خم   :الخالُتوفم الخذابير وإلاجشاءاث إهجاص العملُاث املشجبطت بهزه املباساة ٍو

 :  الترشيح -أوال

ين الزًً مً طشف املترشح يالترشُح إلالكترووطلب  بعذ املصادكت على جخُاص الاخخباساث الكخابُت وجىباًخم الترشُح ل 

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

كلُم أو باألكالُم إما بىفغ إلاو ، كلُم الزي جم اخخُاسه مً طشف املترشحين باليعبت لعلك الخعلُم الابخذائيحعُُنهم بىفغ إلا

 لىاكعت في املجال الترابي لألكادًمُت باليعبت لعلك الخعلُم الثاهىي.ا

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

http://tawdif.men.gov.ma   2102دجىبر  02و  4 ة املتراوحة ما بينالل الفتر خ.  

 :الترشيحشزوط  ـ 0  

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

 :عامةشزوط  - أ

 أن ًكىهىا حاملين للجيعُت املغشبُت؛ 

 جىحت؛ أوبب اسجكابهم جىاًت أن ًكىهىا مخمخعين بالحلىق املذهُت، وأل ًكىن كذ صذس في حلهم ملشس باإلداهت بع 

  خ ظىت عىذ  45أل ًخجاوص عمشهم  ؛الخحاكهم بملشاث عملهمجاٍس

  علىأن ًكىهىا حاصلين: 

o  ههت وأكادًمُههت مما لههت ً علههى مههمهالث هظٍش شهههادة إلاجههاصة فههي املعههالك الجامعُههت للتربُههت، أو شهههادة حعادلههها واملخههىفٍش

ً في املعالك الجامعُت للتربُت؛  للخكٍى

o  شهادة إلا ً جاصة في املعالك الجامعُت للتربُت   جصص  مهً الخهذَسغ  املعهخفُذًً مهً المرههامك الحكهىمي لخكهٍى

 إطاس جشبىي في مهً الخذَسغ؛ آلف 01

o  ًالهىطيي مرههامكالشهادة إلاجاصة أو شهادة إلاجاصة في الذساظاث ألاظاظُت أو شهادة إلاجاصة املهىُت املعخفُذًً مه 

ًل   ؛(5102 -5102مً حاملي إلاجاصة ) ألف 52 ظخكمال جكٍى

o شهادة إلاجاصة أو شهادة إلاجاصة في الذساظاث ألاظاظُت أو شهادة إلاجاصة املهىُت أو ما ٌعادل إحذاها. 

https://tawdif.men.gov.ma/
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 :خاصةشزوط   - ب

o :كل ٍلغى ل ًمكً الترشح إل في املىاد الذساظُت املطابلت ملجال الخصص ، و  باليطبة للحذريظ بالحعليم الثاهوي

اض، باظخثىابم لخصص  الشهادة املذلى بهامط جششح غير لتي ًخم فيها كبىل جمُع ت ااء مادة التربُت البذهُت والٍش

 ؛الخصصصاث

     الترشح لخذَسغ اللغت  اللاهىن باللغت الفشوعُت،العلىم الاكخصادًت و  شعبتيإلاجاصة في  لحاملي ، ًمكًغير أهه                

اءإلا الفشوعُت. كما ًمكً لحاملي   اضُاث جاصة في الفيًز  ؛الترشح لخذَسغ الٍش

o  ًخم كبىل جمُع الخصصصاث. :الحعليم الابحذائيبباليطبة للحذريظ 
 

 :الترشيحملف  ـ 2  

 :الخالُتًخكىن ملف الترشُح مً الى ائم 

 باملباساة؛الخاصت عمر البىابت املعخصشج  إلالكترووي وصل الدسجُل 

 دق علُه مً كبل العلطاث املخخصت، وفم الىمىرج املخص  لهزه الغاًت، التزام مىكع مً طشف املترشح)ة( ومصا

  باملباساة؛ٌسحب مً البىابت الخاصت 

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

 الزضمية؛

 وسخت مً البطاكت الىطىُت للخعٍشف؛ 

 ؛جحمل خاجم املمظعت الجامعُت ىلط املحصل عليها طُلت مذة الذساظت بعلك إلاجاصةوسخت مً بُاهاث ال 

 .كل و ُلت مً شأنها جأكُذ ممهالث املترشح)ة( وأهلُخه)ها( ملضاولت مهام الخذَسغ بممظعاث التربُت والخعلُم العمىمي 
 

 :الترشيحإًذاع ملفات  ـ 3

ت إلاكلُمُت التيهُح، إًذاع ملف جششلهزه املباساة ًخعين على املترشح في طلب الترشُح  حذدها ، ملابل وصل، باملذًٍش

وهى آخش أجل  2102 دجىبر 02ًوم  وإلى غاًة الطاعة الزابعة والىصف مً 2102 دجىبر 4ًوم ، ورلك ابخذاء مً إلالكترووي

 إلًذاع الترشُحاث.

اقبة دراضة  -ثاهيا  :  ملفات الترشيح ومز

مترشحين بعلك باليعبت للواملشاكبت على املعخىي إلاكلُمي  لفاث الترشُح للذساظتجصضع م، جحذ إششاف ألاكادًمُت

ورلك للخأكذ مً جىفش املترشحين على  ،الجهىي باليعبت للمترشحين بعلك الخعلُم الثاهىي املعخىي الخعلُم الابخذائي، وعلى 

 الششوط الىظامُت املطلىبت لجخُاص املباساة.

 :املترشحينـ اضحذعاء  ثالثا

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

والالئحت النهائُت للىاجحين، عمر البىابت الخاصت باملباساة، وبملش ألاكادًمُت  والعملي الكخابُت امللبىلين لجخُاص الاخخباس الشفىي 

ت للترب اث إلاكلُمُت الىاكعت في مجالها الترابي.الجهٍى ً وبملشاث املذًٍش  ُت والخكٍى

 ويعحبر إلاعالن عً لوائح املقبولين الجحياس الاخحبارات بمثابة اضحذعاء رضمي للمعىيين باألمز.
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 :(والعملي )الاخحبارات الكحابية والاخحبار الشفوي  املباراة إجزاءـ  رابعا

 خين ا يخين، تهم املشحلت ألاولى الاخخباساث الكخابُت، وجصص  املشحلت الثاهُت لالخخباس الشفىي ًخم جىظُم املباساة على مشحل

 .والعملي

 
 

 :الكحابيةالاخحبارات  .0

 الاخخباساث الكخابُت على الشكل الخالي: ًجخاص املترشحىن 

 

  )باليطبة للحعليم الابحذائي )الحخصص املشدوج 
 

 الحوقيت حاريخال املعامل مذة الاهجاس الاخحبار

 العلوم والزياضيات 
ة ضاع

 وهصف
2 

 2102دجىبر  22

 د 31و 8مً الطاعة 

  10إلى الطاعة  

 اللغة العزبية 
ة ضاع

 وهصف
2 

 د 05و 01مً الطاعة 

 د 45و 00إلى الطاعة  

 مطحجذات هظام التربية والحكويً
ة ضاع

 وهصف
2 

 04مً الطاعة 

 د 31و 05إلى الطاعة  

 اللغة الفزوطية
ة ضاع

 وهصف
2 

 د 45و 05مً الطاعة 

 د 05و 01إلى الطاعة  

 

 )باليطبة للحعليم الابحذائي )ثخصص ألاماسيغية 
 

 الحوقيت الحاريخ املعامل مذة الاهجاس الاخحبار

 3 ضاعات 3 اللغة ألاماسيغية

 2102دجىبر  22

 د31و 2مً الطاعة 

 د31و 00إلى الطاعة  

 مطحجذات هظام التربية والحكويً
ة ضاع

 وهصف
2 

 04مً الطاعة 

 د 31و 05إلى الطاعة  

 
 

 )باليطبة للحعليم الثاهوي )جميع الحخصصات 
 

 الاخحبار
مذة 

 الاهجاس
 الحوقيت الحاريخ املعامل

 دًذاكحيك  مادة الحخصص و

 مادة الحخصص
 3 ضاعات 3

 2102دجىبر  22

 د  31و 2مً الطاعة 

 د 31و 00إلى الطاعة 

 2 ضاعات 3 ة والحكويًمطحجذات هظام التربي
 04مً الطاعة 

 01إلى الطاعة  
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جم وضع بطاكاث خاصت بكل فلذ ومً أجل ضمان جكافم الفشص وجمكين املترشحين مً الخحضير الجُذ لهزه املباساة،  هزا،    

 مىاضُع الاخخباساث، جحذد جىصُفا ملجالتها وجحصش محاوسها الشئِعُت ودسجت أهمُت كل محىس أو مجال.

 ويمكً الاطالع على هذه البطاقات وسحبها مً البوابة الخاصة باملباراة. 
 

 : والعملي الاخحبار الشفوي  -2
 

 ًحأهل الجحياسه املترشحون الىاجحون في الاخحبارات الكحابية باليطبة للحعليم الابحذائي والحعليم الثاهوي. 

 املعامل مذة املىاقشة الاخحبار

فة بهذف ثقييم مذى قذرة مىاقشة مواضيع وقضاًا مخحل

املترشح)ة( على ممارضة مهام الحذريظ )باإلضافة إلى اخحبار عملي 

 .مادة التربية البذهية والزياضية(خاص باملترشحين في 

 3 دقيقة  31

 

 :كويً الحأهيليالح . خامطا

 الخأهُلي إلى يهذف ً  ؛الخذَسغ على مماسظت مهىتوجعله كادسا  إكعاب املخذسب املهاساث والكفاًاث ألاظاظُت، الخكٍى

 ً؛ ً جأهُلي باملشكض الجهىي ملهً التربُت والخكٍى  ًصضع املترشحىن، الزًً جم إلاعالن عً هجاحهم بصفت نهائُت لخكٍى

  ًفي حالت جصلف مترشح واحذ أو أكثر مً بين املترشحين الىاجحين في مباساة الخىظُف عً الالخحاق باملشكض الجهىي مله

ً ضه، بعذ إخباسه بزلك، بمترشح آخش مً بين أًام 5في أجل أقصاه ، بذون ممرس ملبىل، التربُت والخكٍى ، ًخم حعٍى

 ؛املترشحين املشجبين في لئحت الاهخظاس حعب الاظخحلاق

 ب املفض ي إلى الخىظُف باألكادًمُت؛ يُت ألاولى مللخضُاث علذ الخذٍس  ًصضع املخذسبىن خالل العىت الخكٍى

 الخأهُلي خالل شباألماملعىُىن  ًخلاض ى ً ا ،الخكٍى ضا شهٍش  دسهم؛ 0011كذسه  حعٍى

  وفم ملخضُاث الىظام ألاظاس ي الخاص بأطش ألاكادًمُت، ،املعىُين باألمش الخصذًم على املجضوءاث، ًخم جىظُفبعذ 

 ؛5151-5102ورلك بشظم العىت الذساظُت 

 املمرمجت خالل العى ً ً الخأهُلي في دسجت جىظُفهم، ٌعين ألاطش الزًً اظخىفىا جمُع وحذاث الخكٍى ت ألاولى مً الخكٍى

 ً يُت  اهُت، جمخذ على مذي ظىت دساظُت كاملت، جىظم على شكل جكٍى عخفُذون مً ظىت جكٍى بممظعاث عملهم َو

يُت حضىسٍت باملشاكض  ب ممطش في وضعُت جحمل كامل ملعمولُت اللعم ودوساث جكٍى بالخىاوب ًصص  إلجشاء جذٍس

ت ملهً التر  ً و الجهٍى يُت بُت والخكٍى  .ئ امخحان الخأهُل املنهيعً بعذ، جصص  لتهُيدوساث جكٍى


