إعالن
عن مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية
بناء على المرسـوم رقم  2.11.621الصادر في  28ذي الحجة  25( 1432نونبر  )2011بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية،
حسبما وقع تغييره وتتميمه؛ وعلى المرسوم رقم  2.02.854الصادر في  8ذي الحجة  10( 1423فبراير  )2003في شأن النظام األساسي الخاص بموظفي وزارة التربية
الوطنية كما وقع تغييره وتتميمه ،وعلى المرسوم رقم  2.11.672الصادر في  23ديسمبر  2011في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ،تعلن وزارة
التربية الوطنية والتكوين المهني – قطاع التربية الوطنية – عن تنظيم دورة يوليوز  2016لمباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية ،يومي  1و 2
يوليوز  2016على مستوى األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سال القنيطرة .ويخصص لهذه المباراة  118منصبا بمختلف األكاديميات الجهوية للتربية
والتكوين في التخصصات التالية:
عدد المناصب

التخصصات
اللغة العربية
اللغة الفرنسية
اللغة اإلنجليزية
التربة االسالمية
التربية البدنية والرياضية
العلوم والتقنيات الميكانيكية
علوم الحياة واألرض
االقتصاد والتسيير
الفيزياء والكيمياء
الرياضيات
التاريخ والجغرافبا
الفلسفة
المجموع


8
41
17
4
7
1
7
1
3
27
1
1
118

إيداع ملف الترشح

يودع ملف الترشح مقابل وصل إيداع ،خالل الفترة الممتدة من  11إلى  27يونيو  2016على الساعة الثالثة (س )3بعد الزوال بالمقرات الرئيسية للمراكز الجهوية
لمهن التربية والتكوين التي تابع فيها المترشحون تكوينهم بسلك تأهيل أطر هيئة التدريس ،مع مراعاة الجدول المحدد لتوزيع المناصب حسب التخصصات.
تتولى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين إرسال ملفات الترشح إلى األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سال القنيطرة – مقر إجراء المباريات ،الذي
يضعها رهن إشارة لجن مباريات التوظيف.
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ملف الترشيح
يتكون ملف الترشح من الوثائق التالية:
 نسخة مشهود بمطابقتها ألصل البطاقة الوطنية للتعريف؛
 نسخة مشهود بمطابقتها ألصل شهادة التأهيل التربوي للتعليم الثانوي التأهيلي في التخصص المطلوب المسلمة من أحد المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
 طلب المشاركة في مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية وفق النموذج المرفق.



مقتضيات هامة
 ال يسمح بإيداع أكثر من ملف واحد للمشاركة في مباريات توظيف أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية.
 يعتبر ال غيا كل ملف ترشح تنقصه إحدى الوثائق أو يتضمن أخطاء في المعلومات ،أو تم إيداعه خارج اآلجال المحددة أعاله.
 يعلن عن الئحة المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية ومكان إجراء هذه االختبارات ابتداء من يوم  28يونيو  2016األكاديمية الجهوية للتربية
والتكوين لجهة الرباط سال القنيطرة – مقر إجراء المباريات ،وعلى موقع وزارة الوظيفة العمومية  www.emploi-public.maوعلى موقع الوزارة
على األنترنيت  www.men.gov.maويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي للمعنيين باآلمر الجتياز االختبارات الكتابية.
 تجرى االختبارات الكتابية حسب الجدول أسفله:
االختبار
مسألة في التخصص
أسئلة في درس التخصص

مـدة اإلنـجـاز
 5ساعات
 5ساعات

التاريخ
 1يوليوز 2016
 2يوليوز 2016

 يتعين على كل مترشح أن يصحب معه يوم إجراء االختبارات الكتابية وصل إيداع ملف الترشح والبطاقة الوطنية للتعريف.
 ال يشارك في االختبارات الشفوية إال المترشحات والمترشحون الناجحون في االختبارات الكتابية.
 تنظم االختبارات الشفوية والعملية ابتداء من  10يوليوز  2016على النحو التالي:
االختبار
درس في التخصص
دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

مدة التحضير
 4ساعات

مدة العرض
 30دقيقة

مدة المناقشة
 20دقيقة

 4ساعات

 20دقيقة

 30دقيقة

 يتم اإلعالن عن النتائج النهائية ابتداء من يوم  30يوليوز .2016
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