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عـــــالن   إ 

  ودمبوجب عق إلأساتذة توظيف إةمبار إ جرإء ن ع

 بين مالل خنيفرة جلهة لرتبية وإلتكوينلإجلهوية  إلأاكدمييةمن طرف 
 

طار إ ، ومن أأجل توفري إلرشوط إملالمئة لضامن دخول مدريس انحج، ومعال 2018-2019 للمومس إدلرإيسلتحضري يف إ 

بين جلهة ، تعلن إلأاكدميية إجلهوية للرتبية وإلتكوين كام مت تغيريه وتمتميه 2016أأكتوبر  7ارخي بت 7259ك رمق بأأحاكم إملقرر إملشرت 

 إجلدول إحملددة يف وإملوإدإلأعدإد  حسب،  2018يناير  13م يو عقود  إة لتوظيف إلأساتذة مبوجبمبار عن تنظمي  مالل خنيفرة

 .إل عالن إإملرفق هبذ

الابتدإيئ، وعىل إملستتو  إجلهوي لالسستبة  بسكل إلتعلميستتو  إل للمي  لالسستبة للمرتيحن عىل إمل ويمت تنظمي هذه إملبارإة 

 وفق إلتدإبري وإل جرإءإت إلتالية:، وذكل إلثانويبسكل إلتعلمي للمرتيحن 

 إلرتشتيح:   -أأول

ين اصادلة عليه لالسستبة لذأأو إمل إلرتشتيح إل لكرتوين طلبيمت إلرتشتيح لجتياز الاختبارإت إلكتابية وجولا عرب تعبئة 

للميي إذليو ، إلقبيلإلتسجيل ستبق هلم  وإليت توجد يف إجملال إلرتإيب  إليت يرغب إلعمل هبا ةحيّدد فيه إملرتحش)ة( إملديرية إل 

   http://tawdif.men.gov.ma، وذكل عن طريق إلبوإبة إخلاصة مببارإة توظيف إلأساتذة مبوجب عقود إلألرب إ ىل سكناه

 . 2018يناير  8 و 2017دجنرب  26بن  ما إملرتإوحة إلفرتةخالل 

 سكل تعلمي  وإحد .و  وإحد ختاصص إ ل يفإلرتحش  ول ميكنهذإ، 

 إلرتشتيح: رشوط ـ 1  

 تالية:عىل إلرشوط إل  إملتوفرينيف وجه إملرتيحن غري إملوظفن، إملبارإة  تفتح

 رشوط عامة: -أأ 

 أأن يكونوإ حاملن للجسستية إملغربية؛ 

  جنحة؛ أأوأأن يكونوإ ممتتعن لاحلقوق إملدنية، وأأل يكون لد صدر يف حقهم مقرر لال دإنة بسبب إرتاكهبم جناية 

  ؛إلتحالهم مبقرإت معلهم اترخي ستنة عند  45أأل يتجاوز معرمه 

 :أأن يكونوإ حاصلن عىل 

o  وإملتوفرين عىل مؤهالت نظرية وأأاكدميية مماثةل شهادة تعادلها  أأو ،ساكل إجلامعية للرتبيةشهادة إل جازة يف إمل

 للتكوين يف إملساكل إجلامعية للرتبية؛

https://tawdif.men.gov.ma/
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o  شهادة إل جازة يف إملساكل إجلامعية للرتبية " ختاصص همن إلتدريس" إملستتفيدين من إلربانمج إحلكويم لتكوين

 ؛تربوية يف همن إلتدريس أأطر

o حدإهاشهادة إ  .ل جازة أأو شهادة إل جازة يف إدلرإسات إلأساستية أأو شهادة إل جازة إملهنية أأو ما يعادل إ 

 

 رشوط خاصة:  -ب

o  ل يف إملوإد إدلرإستية إملطابقة جملال إلتخاصص، و  :للتدريس لالتعلمي إلثانويلالسستبة لك يلغى ل ميكن إلرتحش إ 

لبول مجيع إليت يمت فهيا مادة إلرتبية إلبدنية وإلرايضية  ، لاستتثناءمطابق لتخاصص إلشهادة إملدىل هبا ترحش غري

 . إلتخاصاصات

    إلرتحش لتدريس إللغة  إلعلوم الالتاصادية و إلقانون لاللغة إلفرنستية، شعبيتإل جازة يف  حلاميل ، ميكنغري أأنه    

 . كام ميكن حلاميل إل جازة يف إلفزيايء إلرتحش لتدريس إلرايضيات. إلفرنستية

o يمت لبول مجيع إلتخاصاصات. :لتعلمي الابتدإيئلاة للتدريس لالسستب 

 

 ملف إلرتشتيح: ـ 2  

 يتكون ملف إلرتشتيح من إلواثئق إلتالية:

 لاملبارإة؛إخلاصة عرب إلبوإبة  إملستتخرج إل لكرتوين وصل إلتسجيل 

 اصص لهذه إلغاية، إلزتإم مولع من طرف إملرتحش)ة( وماصادق عليه من لبل إلسلطات إخملتاصة، وفق إلمنوذج إخمل

 يسحب من إلبوإبة إخلاصة لاملبارإة ؛ 

  شهادة إل جازة أأو إلشهادة إملعرتف مبعادلهتا ماصحوبة بسسخة من لرإر إملعادةل إملسشور لاجلريدة إلرمسية؛ مننسخة 

 نسخة من إلبطالة إلوطنية للتعريف؛ 

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

 .لك وثيقة من شأأهنا تأأكيد مؤهالت إملرتحش)ة( وأأهليته)ها( ملزإوةل همام إلتدريس مبؤسسات إلرتبية وإلتعلمي إلعمويم 
 

يدإع ملفات  ـ 3  :إلرتشتيحإ 
يدإع  ، لهذه إملبارإة رتحشإملعىل يتعن  للميية إليتمقابل وصل ،هملف ترشتيحإ  يف طلب إلرتشتيح  حددها ، لاملديرية إل 

ىل 2017 دجنرب 26يوم ن وذكل إبتدإء م ،إل لكرتوين وهو أ خر أأجل  2018يناير  9 يوم غاية إلساعة إلرإبعة وإلناصف من وإ 

 .إلرتشتيحات ل يدإع

  :الانتقاء إلأويل  -اثنيا

مرتيحن بسكل لالسستبة لل، عىل إملستتو  إل للمي  ملفات إلرتشتيح لدلرإسة والانتقاء إلأويل من طرف جلان إملبارإةضع خت

وفق معايري موحدة وحمددة يف وذكل إلتعلمي الابتدإيئ، وعىل إملستتو  إجلهوي لالسستبة للمرتيحن بسكل إلتعلمي إلثانوي، 

 . لهذإ إلغرض إملعدةشتبكة إل 

 :)الاختبارإت إلكتابية والاختبار إلشفوي( إملبارإة إ جرإءـ  لثااث
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 يمت تنظمي إملبارإة عىل مرحلتن إثنتن، هتم إملرحةل إلأوىل الاختبارإت إلكتابية، وختاصص إملرحةل إلثانية لالختبار إلشفوي.

 الاختبارإت إلكتابية: - 1

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

 

   دوج(لالسستبة للتعلمي الابتدإيئ )إلتخاصص إملز 
 

 إلتوليت             إلتارخي       إملعامل مدة الاجناز الاختبار

 2 (2تان)ساع  إللغة إلعربية

13-01-2018 

 10إ ىل إلساعة  8من إلساعة 

 2 (2تان)ساع  إللغة إلفرنستية
 د 15 و 10 من إلساعة

 د 15 و 12إ ىل إلساعة 

 2 (2تان)ساع  مستتجدإت نظام إلرتبية وإلتكوين
 

 16إ ىل إلساعة  14ة من إلساع

 2 (2تان)ساع  إلعلوم وإلرايضيات
 د 15 و 16 من إلساعة

 د 15 و 18إ ىل إلساعة 

 

  (ختاصص إلأمازيغية) الابتدإيئلالسستبة للتعلمي 
 

 إلتوليت إلتارخي إملعامل مدة الاجناز الاختبار

 3 ساعات 4 إلأمازيغيةإللغة 

13-01-2018 

  12إ ىل إلساعة  8من إلساعة 

  16إ ىل إلساعة  14من إلساعة  2 (2تان)ساع  إت نظام إلرتبية وإلتكوينمستتجد

 

 

 )لالسستبة للتعلمي إلثانوي )مجيع إلتخاصاصات 
 

 إلتوليت إلتارخي إملعامل مدة الاجناز الاختبار

 ديدإكتيك  مادة إلتخاصص و

 مادة إلتخاصص
 3 ساعات 4

13-01-2018 

  12إ ىل إلساعة  8من إلساعة 

  17إ ىل إلساعة  14من إلساعة  2 ساعات 3 رتبية وإلتكوينمستتجدإت نظام إل

 

خاصة بلك  مت وضع بطالاتفقد إملبارإة،  من أأجل ضامن تاكفؤ إلفرص ومتكن إملرتيحن من إلتحضري إجليد لهذهو  هذإ،    

 ل.وحترص حماورها إلرئيستية ودرجة أأمهية لك حمور أأو جما اموإضيع الاختبارإت، حتدد توصيفا جملالهت

 وميكن الاطالع عىل هذه إلبطالات وحسهبا من إلبوإبة إخلاصة لاملبارإة. 
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 الاختبار إلشفوي:  -2

 يتأأهل لجتيازه إملرتيحون إلناحجون يف الاختبارإت إلكتابية لالسستبة للتعلمي الابتدإيئ وإلتعلمي إلثانوي. 

 إملعامل إملنالشةمدة  الاختبار

تقيمي مد  لدرة إملرتحش)ة( عىل ممارسة  هبدف منالشة موإضيع ولضااي خمتلفة

إلرتبية  )لال ضافة إ ىل إختبار معيل خاص لاملرتيحن يف مادة همام إلتدريس

 ( .إلبدنية وإلرايضية

 3 دليقة  50

 

 :إستتدعاء إملرتيحنـ رإبعا 

إملقبولن لجتياز بارإت إلكتابية  الاخت نرش لحئة إملرتيحن إذلين مت إنتقاؤمه لجتياز إملبارإة، وكذإ لحئة إلناحجن يفيمت 

إجلهوية  إلأاكدميية مبقرو ، عرب إلبوإبة إخلاصة مببارإة توظيف إلأساتذة مبوجب عقود، وإلالحئة إلهنائية للناحجن الاختبار إلشفوي

للميية إلوإلعة يف جمالها إلرتإيب. قرإتمبو للرتبية وإلتكوين   إملديرايت إل 

 لمعنين لالأمر.ل حئ إملقبولن لجتياز الاختبارإت مبثابة إستتدعاء رمس  عترب إل عالن عن لوإي و 

 :إلتدريب إلتكويين – خامسا
 حقوق ، )ة( إملتدربو  للرتبية وإلتكوين إلأاكدميية إجلهويةإملربم بن  إملنهتي  لالتوظيف مبوجب عقد، حيدد عقد إلتدريب

 ؛ )ة( إملتدربوإلزتإمات 

 ؛طيةل مدة إلتدريب إلتكويين ( درمه 1400) أألف وأأربعامئةشهرية لدرها من منحة إملتدرب)ة(  يستتفيد 

 ؛لرتبية وإلتكوين ملهن إ لاملركز إجلهوي لتدريب تكويينمت إل عالن عن جناهحم باصفة هنائية إذلين  ،خيضع إملرتيحون 

 إلتدريس عىل ممارسة همنةلادرإ  وجعهل ،إلأساستية كفاايتإل هارإت وإمل  إملتدرب كسابإ   إ ىل إلتدريب إلتكويين هيدف 

 ؛إلتكوين  جمزوءإت من خالل

  لاملركز عن الالتحاق  يف مبارإة إلتوظيف مبوجب عقد إملرتيحن إلناحجن بن وإحد أأو أأكرث منمرتحش يف حاةل ختلف

ضه، ، يمت تعويأأايم 5يف أأجل أألاصاه ، ، بدون مربر مقبوللرتبية وإلتكوين من أأجل إلتدريب إلتكويينهن إإجلهوي مل 

خباره بذكل، مبرتحش أ خر من بن إملرتيحن إملرتبن يف لحئة الانتظار  حسب الاستتحقاق. بعد إ 

 

هناء إملرتيحن لفرتة إلتدريب إلتكويين وإلتاصديق عىل إجملزوءإت، يمت توظيف  مبوجب عقود من طرف هذه   همهذإ، وبعد إ 

 .2018-2019، وذكل برمس إلستنة إدلرإستية اكدمييةلأ إ

 


