
 

 

 

 
 

 
 

 تايـارــمب إجراء عن النــإعـ
 

(، 2017تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أنها ستنظم مباريات التبريز للتعليم الثانوي التأهيلي )دورة  
 :لتواريخ المبينة في الجدول التاليفي الرياضيات والفيزياء والعلوم الصناعية وفق ا
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وتجرى االختبارات الكتابية لهذه المباريات في إطار التعاون المغربي الفرنسي وفق البرامج المعتمدة في مباريات 
 .التبريز الفرنسية

 شـروط الترشيـح -1
 :يشترط في المترشح)ة( أن             

 يكـون من جنسيـة مغربيـة؛ 
  وذلك بالنسبة للمترشح غير الموظف؛سنة عند تاريخ توظيفه  45أال يتجاوز عمره 
  أو لهذا السلكالتبريز أو بسلك دراسي معترف بمعادلته  بسلك تحضير مبارياتأن يكـون قد أنهـى تكوينه ،

يعادله أو شهادة السلك الثالث للمدارس العليا لألساتذة أو ما يعادلها أو  حاصال على دبلوم للسلك الثالث أو ما
الدكتوراه وذلك في إحدى التخصصات المطلوبة، أو حاصال على  ما يعادله أو ودبلوم الدراسات العليا أ

دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة أو ما يعادل إحداهما أو شهادة الماستر أو الماستر المتخصص 
 ا في إحدى التخصصات المطلوبة؛مأو ما يعادله

 
 ملـف الترشيـح -2

 يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية              
  طلب المشاركة في المباراة وفق النموذج المخصص لذلك، )يسحب من المؤسسات المحددة في الجدول

 أسفله حسب التخصصات(؛
 نسخة من تأكيد تسجيل المترشح في المباراة بالموقع المشار إليه أسفله؛ 
  أو اإلدالء بنسخة مصادق لك تحضير مباريات التبريزبسشهادة تثبت أن المعني باألمر قد أنهى تكوينه ،

 عليها إلحدى الدبلومات أو الشهادات المطلوبة أعاله؛
 نسخة من عقد االزدياد وصورة مصادق عليها من البطاقة الوطنية للتعريف؛ 
 ظرفان بريديان يحمالن طابع البريد وعنوان المترشح. 

 :لتسجيل في المباراة وإيداع ملفات الترشيحا  -3
  على الراغبين في اجتياز إحدى هذه المباريات أن يقوموا بتسجيل ترشيحهم عبر االنترنيت في الموقع

http://www.education.gouv.fr/siac2    على الساعة الخامسة  2016أكتوبر  13قبل متم يوم
 2016أكتوبر  25إيداع ملفات ترشيحهم حسب الجدول أسفله، قبل متم  ، ثمبعد الزوال حسب توقيت باريس

 .وهو آخر أجل
 

 مركز إيداع ملفات الترشيح التخصص

 القنيطرةالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين الرباط سال   علوم الرياضيات
  آسفيالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش 

 سطاتلمهن التربية والتكوين الدار البيضاء المركز الجهوي   علوم الفيزياء
  آسفيالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش 

 العلوم الصناعية للمهندس تخصص: هندسة كهربائية
  البضاء سطاتالدارالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين 
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