
 

 

 

 

 

عـــــالن   إ 

جرإء ن ع   ودمبوجب عق إلأساتذة توظيف إةمبار إ 

 إحلس مية-تطوإن-طنجة جلهة لرتبية وإلتكوينلإجلهوية  إلأاكدمييةمن طرف 
************************** 

 

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

كام مت تغيريه وتمتميه، تعلن إلأاكدميية إجلهوية للرتبية وإلتكوين جلهة  2016أأكتوبر  7بتارخي  7259اكم إملقرر إملشرتك رمق بأأح

 إحملددة يف وإملوإدإلأعدإد  حسب ،2018يناير  13م يو عقود  إة لتوظيف إلأساتذة مبوجبمبار عن تنظمي  إحلس مية-تطوإن-طنجة

 .إل عالن إإجلدول إملرفق هبذ

ويمت تنظمي هذه إملبارإة عىل إملس توى إل قلميي ابلنس بة للمرتحشني بسكل إلتعلمي الابتدإيئ، وعىل إملس توى إجلهوي ابلنس بة 

 وفق إلتدإبري وإل جرإءإت إلتالية:، وذكل للمرتحشني بسكل إلتعلمي إلثانوي

 إلرتش يح:   -أأول

ين أأو إملصادقة عليه ابلنس بة لذل إلرتش يح إل لكرتوين طلببئة يمت إلرتش يح لجتياز الاختبارإت إلكتابية وجواب عرب تع 

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

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

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

ل يف ختصص وإحد وسكل تعلميي وإحد.  هذإ، ول ميكن إلرتحش إ 

 إلرتش يح: رشوطـ  1  

 عىل إلرشوط إلتالية: إملتوفرينفني، يف وجه إملرتحشني غري إملوظإملبارإة  تفتح

 رشوط عامة: -أأ 

 أأن يكونوإ حاملني للجنس ية إملغربية؛ •

 جنحة؛ أأوأأن يكونوإ ممتتعني ابحلقوق إملدنية، وأأل يكون قد صدر يف حقهم مقرر ابل دإنة بسبب إرتاكهبم جناية  •

 اترخي إلتحاقهم مبقرإت معلهم؛س نة عند  45أأل يتجاوز معرمه  •

  عىل:أأن يكونوإ حاصلني •

o وإملتوفرين عىل مؤهالت نظرية وأأاكدميية مماثةل شهادة تعادلها  أأو ،شهادة إل جازة يف إملساكل إجلامعية للرتبية

 للتكوين يف إملساكل إجلامعية للرتبية؛

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

 ؛وية يف همن إلتدريسترب أأطر

o حدإها  .شهادة إل جازة أأو شهادة إل جازة يف إدلرإسات إلأساس ية أأو شهادة إل جازة إملهنية أأو ما يعادل إ 

 

 رشوط خاصة:  -ب

o  ل يف إملوإد إدلرإس ية إملطابقة جملال إلتخصص، و  :للتدريس ابلتعلمي إلثانويابلنس بة لك يلغى ل ميكن إلرتحش إ 

قبول مجيع إليت يمت فهيا مادة إلرتبية إلبدنية وإلرايضية ، ابس تثناء لشهادة إملدىل هباترحش غري مطابق لتخصص إ

 . إلتخصصات

    إلفرنس ية، إلرتحش لتدريس إللغة  وإلقانون ابللغةغري أأنه، ميكن حلاميل إل جازة يف شعبيت إلعلوم الاقتصادية     

  لتدريس إلرايضيات.كام ميكن حلاميل إل جازة يف إلفزيايء إلرتحش .إلفرنس ية

o  يمت قبول مجيع إلتخصصات. :لتعلمي الابتدإيئابابلنس بة للتدريس 

 ـ ملف إلرتش يح: 2  

 يتكون ملف إلرتش يح من إلواثئق إلتالية:

 إخلاصة ابملبارإة؛عرب إلبوإبة  إملس تخرج إل لكرتوين وصل إلتسجيل •

إخملتصة، وفق إلمنوذج إخملصص لهذه إلغاية،  إلزتإم موقع من طرف إملرتحش)ة( ومصادق عليه من قبل إلسلطات •

 يسحب من إلبوإبة إخلاصة ابملبارإة؛ 

 شهادة إل جازة أأو إلشهادة إملعرتف مبعادلهتا مصحوبة بنسخة من قرإر إملعادةل إملنشور ابجلريدة إلرمسية؛ مننسخة  •

 نسخة من إلبطاقة إلوطنية للتعريف؛ •

 ؛حتمل خامت إملؤسسة إجلامعية مدة إدلرإسة بسكل إل جازةنسخة من بياانت إلنقط إحملصل علهيا طيةل  •

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

يدإع ملفات ـ  3  :إلرتش يحإ 
يدإع  رتحش لهذه إملبارإة،إملعىل يتعني  قلميية إليت ، ابملديمقابل وصل ملف ترش يحه،إ  يف طلب إلرتش يح  حددهارية إل 

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

 .إلرتش يحات ل يدإع

  :الانتقاء إلأويل  -اثنيا

ة عىل إملس توى إل قلميي، ابلنس بة للمرتحشني بسكل ملفات إلرتش يح لدلرإسة والانتقاء إلأويل من طرف جلان إملبارإضع خت

إلتعلمي الابتدإيئ، وعىل إملس توى إجلهوي ابلنس بة للمرتحشني بسكل إلتعلمي إلثانوي، وذكل وفق معايري موحدة وحمددة يف 

 . إلش بكة إملعدة لهذإ إلغرض
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جرإءـ اثلثا   :)الاختبارإت إلكتابية والاختبار إلشفوي( إملبارإة إ 

 مي إملبارإة عىل مرحلتني إثنتني، هتم إملرحةل إلأوىل الاختبارإت إلكتابية، وختصص إملرحةل إلثانية لالختبار إلشفوي.يمت تنظ

 الاختبارإت إلكتابية: - 1

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

 

 ابلنس بة للتعلمي الابتدإيئ )إلتخصص إملزدوج(  •
 

 إلتوقيت             إلتارخي       إملعامل مدة الاجناز ختبارالا

 2 (2)تان ساع  إللغة إلعربية

13-01-2018 

ىل إلساعة  8من إلساعة   10إ 

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

ىل إلساعة   د 15و 12إ 

 2 (2)تان ساع  مس تجدإت نظام إلرتبية وإلتكوين
 

ىل إلساعة  14من إلساعة   16إ 

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

ىل إلساعة   د 15و 18إ 

 

 (ختصص إلأمازيغية) الابتدإيئابلنس بة للتعلمي  •
 

 إلتوقيت إلتارخي إملعامل مدة الاجناز الاختبار

 3 ساعات 4 إلأمازيغيةإللغة 

13-01-2018 

ىل إلساعة  8من إلساعة    12إ 

ىل إلساعة  14من إلساعة  2 (2)تان ساع  ام إلرتبية وإلتكوينمس تجدإت نظ   16إ 

 

 

 ابلنس بة للتعلمي إلثانوي )مجيع إلتخصصات( •
 

 إلتوقيت إلتارخي إملعامل مدة الاجناز الاختبار

  ديدإكتيكمادة إلتخصص و 

 مادة إلتخصص
 3 ساعات 4

13-01-2018 

ىل إلساعة  8من إلساعة    12إ 

ىل إلساعة  14من إلساعة  2 ساعات 3 وإلتكوين مس تجدإت نظام إلرتبية   17إ 

 

خاصة بلك  إملبارإة، فقد مت وضع بطاقات من أأجل ضامن تاكفؤ إلفرص ومتكني إملرتحشني من إلتحضري إجليد لهذههذإ، و     

 وحترص حماورها إلرئيس ية ودرجة أأمهية لك حمور أأو جمال. اموإضيع الاختبارإت، حتدد توصيفا جملالهت

 ميكن الاطالع عىل هذه إلبطاقات وحسهبا من إلبوإبة إخلاصة ابملبارإة.و  
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 الاختبار إلشفوي:  -2

 يتأأهل لجتيازه إملرتحشون إلناحجون يف الاختبارإت إلكتابية ابلنس بة للتعلمي الابتدإيئ وإلتعلمي إلثانوي. 

 إملعامل إملناقشةمدة  الاختبار

مي مدى قدرة إملرتحش)ة( عىل ممارسة تقي هبدفمناقشة موإضيع وقضااي خمتلفة 

ىل إختبار معيل خاص ابملرتحشني يف مادة همام إلتدريس إلرتبية  )ابل ضافة إ 

 (.إلبدنية وإلرايضية

 3 دقيقة  50

 

 :إس تدعاء إملرتحشنيـ رإبعا 

إت إلكتابية إملقبولني لجتياز بار نرش لحئة إملرتحشني إذلين مت إنتقاؤمه لجتياز إملبارإة، وكذإ لحئة إلناحجني يف الاخت يمت 

إجلهوية  إلأاكدميية ومبقر، عرب إلبوإبة إخلاصة مببارإة توظيف إلأساتذة مبوجب عقود، الاختبار إلشفوي وإلالحئة إلهنائية للناحجني

قلميية إلوإقعة يف جمالها إلرتإيب. قرإتمبو للرتبية وإلتكوين   إملديرايت إل 

 لمعنيني ابلأمر.ل ني لجتياز الاختبارإت مبثابة إس تدعاء رمسي عترب إل عالن عن لوإحئ إملقبولي و 

 :إلتدريب إلتكويين –خامسا 
حقوق  )ة(،إملتدربو  للرتبية وإلتكوين إلأاكدميية إجلهويةإملربم بني  حيدد عقد إلتدريب إملنهتيي ابلتوظيف مبوجب عقد، •

 )ة(؛إملتدربوإلزتإمات 

 ؛طيةل مدة إلتدريب إلتكويين( درمه 1400) لف وأأربعامئةأأ من منحة شهرية قدرها إملتدرب)ة(  يس تفيد •

 لرتبية وإلتكوين؛ملهن إ ابملركز إجلهوي مت إل عالن عن جناهحم بصفة هنائية لتدريب تكويينإذلين  ،خيضع إملرتحشون •

ىل إلتدريب إلتكويين هيدف •  إلتدريس قادرإ عىل ممارسة همنة وجعهل ،وإلكفاايت إلأساس يةإملهارإت  إملتدرب كسابإ   إ 

 جمزوءإت إلتكوين؛ من خالل

ابملركز عن الالتحاق  يف مبارإة إلتوظيف مبوجب عقد إملرتحشني إلناحجني بني وإحد أأو أأكرث منمرتحش يف حاةل ختلف  •

، يمت تعويضه، أأايم 5يف أأجل أأقصاه ، ، بدون مربر مقبولإجلهوي ملهن إلرتبية وإلتكوين من أأجل إلتدريب إلتكويين

خباره ب  حسب الاس تحقاق. ذكل، مبرتحش أ خر من بني إملرتحشني إملرتبني يف لحئة الانتظاربعد إ 

 

هناء إملرتحشني لفرتة إلتدريب إلتكويين وإلتصديق عىل إجملزوءإت، يمت توظيفهم مبوجب عقود من طرف هذه  هذإ، وبعد إ 

 .2018-2019إلأاكدميية، وذكل برمس إلس نة إدلرإس ية 
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 عالنإجلدول إملرفق ابل  
 

ماكنيات توظيف إلأساتذة مبوجب عقود من طرف إلأاكدميية إجلهوية للرتبية   إحلس مية-تطوإن-جلهة طنجةوإلتكوين توزيع أأعدإد إ 

 2019-2018برمس إملومس إدلرإيس  حسب إلأسالك وإملديرايت إل قلميية

 

 

األكاديمية أو 
المديرية 
 اإلقليمية

 التعليم االبتدائي التعليم الثانوي

 وعمجمال
 اللغة

 العربية
 اللغة

 الفرنسية
 اللغة 

 اإلنجليزية
 الرياضيات االجتماعيات

 علوم 
الحياة 
 واألرض

الفيزياء 
 والكيمياء

التربية 
 اإلسالمية

التربية 
 البدنية

 الفلسفة المعلوميات
مجموع 
 الثانوي

تخصص 
 مزدوج

تخصص 
 أمازيغية

مجموع 
 االبتدائي

 398 235 0 235 163 2 6 9 4 14 19 26 16 15 36 16 الحسيمة

 736 533 3 530 203 0 3 20 12 25 15 45 12 22 34 15 شفشاون

 122 98 3 95 24 0 0 0 0 4 3 8 0 3 4 2 انجرة -فحص 

 362 243 3 240 119 0 0 0 0 15 8 32 4 20 22 18 العرائش

 406 264 4 260 142 0 4 10 5 10 10 33 10 20 25 15 وزان

 374 180 0 180 194 0 0 4 0 33 18 36 10 9 40 44 أصيال -طنجة 

 214 183 3 180 31 0 0 0 0 4 0 15 0 0 12 0 تطوان

 -المضيق 
 الفنيدق

0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 6 0 3 3 9 

مجموع   
 أكاديمية طنجة

 -تطوان  -
 الحسيمة

110 175 89 52 199 73 105 21 43 13 2 882 1 720 19 1 739 2 621 

 


