الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرابط سال القنيطرة

اعـــــالن
عن اجراء مباراة توظيف الأساتذة مبوجب عقود
من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرابط سال القنيطرة
يف اطار التحضري للمومس ادلرايس  ،2018-2019ومن أأجل توفري الرشوط املالمئة لضامن دخول مدريس انحج ،ومعال
بأأحاكم املقرر املشرتك رمق  7259بتارخي  7أأكتوبر  2016كام مت تغيريه وتمتميه ،تعلن الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرابط
سال القنيطرة عن تنظمي مباراة لتوظيف ا ألساتذة مبوجب عقود يوم  13يناير  ، 2018حسب الأعداد واملواد احملددة يف اجلدول
املرفق هبذا العالن.
ويمت تنظمي هذه املباراة عىل املس توى القلميي ابلنس بة للمرتحشني بسكل التعلمي الابتدايئ ،وعىل املس توى اجلهوي ابلنس بة للمرتحشني
بسكل التعلمي الثانوي ،وذكل وفق التدابري والجراءات التالية:

أأول -الرتش يح:
يمت الرتش يح لجتياز الاختبارات الكتابية وجواب عرب تعبئة طلب الرتش يح اللكرتوين أأو املصادقة عليه ابلنس بة لذلين س بق
هلم التسجيل القبيل ،واذلي حيدّد فيه املرتحش(ة) املديرية القلميية اليت يرغب العمل هبا واليت توجد يف اجملال الرتايب ا ألقرب اىل
سكناه ،وذكل عن طريق البوابة اخلاصة مبباراة توظيف ا ألساتذة مبوجب عقود  http://tawdif.men.gov.maخالل الفرتة
املرتاوحة ما بني  26دجنرب  2017و  8يناير . 2018
هذا ،ول ميكن الرتحش ال يف ختصص واحد و سكل تعلميي واحد .

 1ـ رشوط الرتش يح:
تفتح املباراة يف وجه املرتحشني غري املوظفني ،املتوفرين عىل الرشوط التالية:

أأ -رشوط عامة:
• أأن يكونوا حاملني للجنس ية املغربية؛

• أأن يكونوا ممتتعني ابحلقوق املدنية ،وأأل يكون قد صدر يف حقهم مقرر ابلدانة بسبب ارتاكهبم جناية أأو جنحة؛
• أأل يتجاوز معرمه  45س نة عند اترخي التحاقهم مبقرات معلهم ؛
• أأن يكونوا حاصلني عىل:
 oشهادة الجازة يف املساكل اجلامعية للرتبية ،أأو شهادة تعادلها واملتوفرين عىل مؤهالت نظرية وأأاكدميية مماثةل
للتكوين يف املساكل اجلامعية للرتبية؛
 oشهادة الجازة يف املساكل اجلامعية للرتبية " ختصص همن التدريس" املس تفيدين من الربانمج احلكويم لتكوين
أأطر تربوية يف همن التدريس؛
 oشهادة الجازة أأو شهادة الجازة يف ادلراسات ا ألساس ية أأو شهادة الجازة املهنية أأو ما يعادل احداها.

ب -رشوط خاصة:
 oابلنس بة للتدريس ابلتعلمي الثانوي :ل ميكن الرتحش ال يف املواد ادلراس ية املطابقة جملال التخصص ،ويلغى لك
ترحش غري مطابق لتخصص الشهادة املدىل هبا ،ابس تثناء مادة الرتبية البدنية والرايضية اليت يمت فهيا قبول مجيع
التخصصات.
غري أأنه ،ميكن حلاميل الجازة يف شعبيت العلوم الاقتصادية و القانون ابللغة الفرنس ية ،الرتحش لتدريس اللغة
الفرنس ية  .كام ميكن حلاميل الجازة يف الفزيايء الرتحش لتدريس الرايضيات.
 oابلنس بة للتدريس ابلتعلمي الابتدايئ :يمت قبول مجيع التخصصات.

 2ـ ملف الرتش يح:
يتكون ملف الرتش يح من الواثئق التالية:
• وصل التسجيل اللكرتوين املس تخرج عرب البوابة اخلاصة ابملباراة؛
• الزتام موقع من طرف املرتحش(ة) ومصادق عليه من قبل السلطات اخملتصة ،وفق المنوذج اخملصص لهذه الغاية ،يسحب
من البوابة اخلاصة ابملباراة ؛
• نسخة من شهادة الجازة أأو الشهادة املعرتف مبعادلهتا مصحوبة بنسخة من قرار املعادةل املنشور ابجلريدة الرمسية؛
• نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف؛
• نسخة من بياانت النقط احملصل علهيا طيةل مدة ادلراسة بسكل الجازة حتمل خامت املؤسسة اجلامعية؛
• لك وثيقة من شأأهنا تأأكيد مؤهالت املرتحش(ة) وأأهليته(ها) ملزاوةل همام التدريس مبؤسسات الرتبية والتعلمي العمويم.

 3ـ ايداع ملفات الرتش يح:

يتعني عىل املرتحش لهذه املباراة  ،ايداع ملف ترش يحه ،مقابل وصل ،ابملديرية القلميية اليت حددها يف طلب الرتش يح
اللكرتوين ،وذكل ابتداء من يوم  26دجنرب  2017واىل غاية الساعة الرابعة والنصف من يوم  9يناير  2018وهو أخر أأجل ليداع
الرتش يحات.
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اثنيا -الانتقاء ا ألويل:
ختضع ملفات الرتش يح لدلراسة والانتقاء ا ألويل من طرف جلان املباراة عىل املس توى القلميي ،ابلنس بة للمرتحشني بسكل
التعلمي الابتدايئ ،وعىل املس توى اجلهوي ابلنس بة للمرتحشني بسكل التعلمي الثانوي ،وذكل وفق معايري موحدة وحمددة يف الش بكة
املعدة لهذا الغرض.

اثلثا ـ اجراء املباراة (الاختبارات الكتابية والاختبار الشفوي):
يمت تنظمي املباراة عىل مرحلتني اثنتني ،هتم املرحةل ا ألوىل الاختبارات الكتابية ،وختصص املرحةل الثانية لالختبار الشفوي.
 - 1الاختبارات الكتابية:
جيتاز املرتحشون اذلين مت انتقاؤمه ،الاختبارات الكتابية عىل الشلك التايل:
•

ابلنس بة للتعلمي الابتدايئ (التخصص املزدوج)
الاختبار

مدة الاجناز املعامل

التارخي

التوقيت

اللغة العربية

ساعتان()2

2

من الساعة  8اىل الساعة 10

اللغة الفرنس ية

ساعتان()2

2

من الساعة  10و  15د
اىل الساعة  12و  15د

مس تجدات نظام الرتبية والتكوين

ساعتان()2

2

من الساعة  14اىل الساعة 16

العلوم والرايضيات

ساعتان()2

2

من الساعة  16و  15د
اىل الساعة  18و  15د

13-01-2018

•

ابلنس بة للتعلمي الابتدايئ (ختصص الأمازيغية)
الاختبار

مدة الاجناز املعامل

اللغة الأمازيغية

 4ساعات

3

مس تجدات نظام الرتبية والتكوين

ساعتان()2

2

التارخي

التوقيت
من الساعة  8اىل الساعة 12

13-01-2018

•

ابلنس بة للتعلمي الثانوي (مجيع التخصصات)
الاختبار

3

من الساعة  14اىل الساعة 16

مدة الاجناز املعامل

مادة التخصص و ديداكتيك
مادة التخصص

 4ساعات

3

مس تجدات نظام الرتبية والتكوين

 3ساعات

2

التارخي

التوقيت
من الساعة  8اىل الساعة 12

13-01-2018
من الساعة  14اىل الساعة 17

هذا ،ومن أأجل ضامن تاكفؤ الفرص ومتكني املرتحشني من التحضري اجليد لهذه املباراة ،فقد مت وضع بطاقات خاصة بلك مواضيع
الاختبارات ،حتدد توصيفا جملالهتا وحترص حماورها الرئيس ية ودرجة أأمهية لك حمور أأو جمال.
وميكن الاطالع عىل هذه البطاقات وحسهبا من البوابة اخلاصة ابملباراة.
 -2الاختبار الشفوي:
يتأأهل لجتيازه املرتحشون الناحجون يف الاختبارات الكتابية ابلنس بة للتعلمي الابتدايئ والتعلمي الثانوي.

الاختبار

مدة املناقشة

مناقشة مواضيع وقضااي خمتلفة هبدف تقيمي مدى قدرة املرتحش(ة) عىل ممارسة
همام التدريس (ابلضافة اىل اختبار معيل خاص ابملرتحشني يف مادة الرتبية
البدنية والرايضية) .

 50دقيقة

املعامل
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رابعا ـ اس تدعاء املرتحشني:
يمت نرش لحئة املرتحشني اذلين مت انتقاؤمه لجتياز املباراة ،وكذا لحئة الناحجني يف الاختبارات الكتابية املقبولني لجتياز
الاختبار الشفوي والالحئة الهنائية للناحجني ،عرب البوابة اخلاصة مبباراة توظيف ا ألساتذة مبوجب عقود ،ومبقر الأاكدميية اجلهوية
للرتبية والتكوين ومبقرات املديرايت القلميية الواقعة يف جمالها الرتايب.
ويعترب العالن عن لواحئ املقبولني لجتياز الاختبارات مبثابة اس تدعاء رمسي للمعنيني ابلأمر.

خامسا – التدريب التكويين:
•

•
•
•

•

حيدد عقد التدريب املنهتيي ابلتوظيف مبوجب عقد ،املربم بني الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين واملتدرب(ة)  ،حقوق
والزتامات املتدرب(ة) ؛
يس تفيد املتدرب(ة) من منحة شهرية قدرها أألف وأأربعامئة ( )1400درمه طيةل مدة التدريب التكويين؛
خيضع املرتحشون ،اذلين مت العالن عن جناهحم بصفة هنائية لتدريب تكويين ابملركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين ؛
هيدف التدريب التكويين اىل اكساب املتدرب املهارات و الكفاايت ا ألساس ية ،وجعهل قادرا عىل ممارسة همنة التدريس
من خالل جمزوءات التكوين ؛
يف حاةل ختلف مرتحش واحد أأو أأكرث من بني املرتحشني الناحجني يف مباراة التوظيف مبوجب عقد عن الالتحاق ابملركز
اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين من أأجل التدريب التكويين ،بدون مربر مقبول ،يف أأجل أأقصاه  5أأايم ،يمت تعويضه ،بعد
اخباره بذكل ،مبرتحش أخر من بني املرتحشني املرتبني يف لحئة الانتظار حسب الاس تحقاق.

هذا ،وبعد اهناء املرتحشني لفرتة التدريب التكويين والتصديق عىل اجملزوءات ،يمت توظيفهم مبوجب عقود من طرف هذه
الأاكدميية ،وذكل برمس الس نة ادلراس ية .2018-2019
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سادسا -احلصيص:
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