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 عن فتح ابب إلترش يحات لولوج إ طار أ س تاذ إلتعليم إلعالي نإ عال
 إلعلمي  إلعالي وإلبحثوإلتعليم  إلمهني إلوطنية وإلتكوينإلتابعة لوزإرة إلتربية إلعليا بمؤسسات تكوين إل طر 

 -قطاع إلتربية إلوطنية  -
 9102دورة دجنبر     

 

إلنظام ( في شأ ن 0221فبرإير  02)0201 شوإلمن  00في  إلصادر 962.6912 إلمرسوم رقم بناء على      
، والس يما إلمادة وتتميمهكما وقع تغييره  إلعليا،بمؤسسات تكوين إل طر إل ساسي إلخاص بهيئة إل ساتذة إلباحثين 

 منه؛ 09
حدإث مركز إلتوجيه  (0291أ بريل  .) 0211شعبان  1إلصادر في  969.6192وعلى إلمرسوم رقم      اب 

 ؛طيط إلتربويوإلتخ 
عادة 9119ديسمبر  09) 0292من ذي إلحجة  02إلصادر في  96196.90وعلى إلمرسوم رقم      ( في شأ ن إ 

  ؛تنظيم مركز تكوين مفتشي إلتعليم
حدإث وتنظيم 9100 ديسمبر 92)0222من محرم  91إلصادر في  96006.19وعلى إلمرسوم رقم     ( في شأ ن إ 

 وتتميمه؛وإلتكوين كما وقع تغييره إلمرإكز إلجهوية لمهن إلتربية 
 .022من رمضان  92إلصادر في  .9.2.60وعلى قرإر وزير إلتعليم إلعالي وإلبحث إلعلمي وتكوين إل طر رقم   

طار .910يوليوز  .0) جرإءإت إلتعيين في إ  ساتذة إلتعليم إلعالي بمؤسسات تكوين أ  ( بتحديد كيفيات تنظيم إ 
 إل طر إلعليا؛

 
ابب إلترش يح لولوج فتح  إلعلمي عنوإلتعليم إلعالي وإلبحث علن وزإرة إلتربية إلوطنية وإلتكوين إلمهني ت            

طار أ س تاذ إلتعليم إلعالي ب لمهن  وابلمرإكز إلجهويةوإلتخطيط إلتربوي  وبمركز إلتوجيهمركز تكوين مفتشي إلتعليم إ 
إلنظامية ل ساتذة إلمؤهلين إلمتوفرين على إلشروط إ في وجهوذلك  ،9102دورة دجنبر برسم  إلتربية وإلتكوين

ليه من إلمرسوم  09إلمنصوص عليها في إلمادة  فبرإير  02) 0201من شوإل  00في  962.6912أ عاله رقم إلمشار إ 
0221)6  

 يتكون ملف إلترش يح من إلواثئق إلتالية:      
  لى  إلمعني؛إلتكوين مدير مركز  )ة(إلس يدطلب موجه إ 
  ؛)ة( ة إلذإتية للمترشحنهج إلسير 
  إلمشار  .910يوليوز  .0إلصادر في  .9.2.60رقم قرإر ابلإلملحق  9 إلنموذج رقممعبئة وفق  إلترش يحإس تمارة

ليه أ عاله؛  إ 
  ؛إلشهادتين ال حدىنسخة من شهادة إلدكتورإه أ و دكتورإه إلدولة أ و دبلوم معترف بمعادلته 
 عليهم في  إلمؤهلون إلمنصوصويعفى من إال دالء بهذه إلشهادة إل ساتذة  ،نسخة من شهادة إلتأ هيل إلجامعي

ليه أ عاله مكررة من إلمرسوم إل .2إلمادة  فبرإير  02) 0201 شوإل 00إلصادر في  962.6912رقم إلمشار إ 
  ؛(0221

  طار أ س تاذنسخة من قرإر إلتعيين في  مؤهل؛ إ 
 مؤهل؛ بصفة أ س تاذ( س نوإت على إل قل .ست )ة زإول عمله لمد قد ة()رشحتأ ن إلم  شهادة تثبت 
 إل خيرة وبرإمج  ( س نوإت.ست )إلغالف إلزمني إلمنجز طيلة  )ة(تقرير مفصل لل نشطة يحدد فيه إلمترشح

لنموذج رقم إ وفقإل طروحات وإلتدإريب و وكذإ إلتأ طير إلبيدإغوجي لمشاريع نهاية إلدرإسة  ،إلتكوين إلملقنة
ليه أ عاله؛ .910يوليوز  .0إلصادر في  .9.2.60 رقم لقرإراب إلمرفق 2  إلمشار إ 
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  رفاق تقريريتم ثباتية لتجربة إلمترشح إ  في مجال إلتعليم وإلـتأ طير وتنش يط  )ة(إل نشطة بجميع إلواثئق إال 
ونسخة من إلصفحة إل ولى من  ،أ عمال إلبحث من مؤلفات ومطبوعات وإلرسائل وإل طروحات إلمؤطرة

وشهادإت أ و واثئق تبرر كل  فيها،ت في إلندوإت وكذإ شهادإت إلمشاركة إلمدإخال عنإلمقاالت وملخص 
ز يوليو  .0في  إلصادر .9.2.60رقم  ابلقرإر إلمرفق 0 إلنموذج رقموفق ة إلتقييم نشاط مدرج في ش بك

ليه أ عاله؛ .910  إلمشار إ 
ب أ ن تكون إلشهادإت يج نسخ كما (.) يجب إال دالء بجميع إلواثئق في خمس إلترش يح، وابس تثناء طلب     

 لل صل6وإلمؤهالت إلوإردة أ عاله مشهود بمطابقتها 
 

  www.men.gov.maمن إلموقع إال لكتروني للوزإرة   2ورقم  9ورقم  0تسحب إلنماذج رقم       
 إلمعني6أ و من مركز إلتكوين      

طا      ليها إلمترشحون إلتعليم إلعالي ابلمرإكز  أ س تاذر تودع طلبات إلترش يحات لولوج إ  مرفقة ابلملف إلتي ينتمي إ 
   91026دجنبر  .يوم وذلك في أ جل أ قصاه إلعلمي وإلبيدإغوجي مقابل وصل، 
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