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عـــــالن   إ 

جرإء ن ع   ودمبوجب عق إلأساتذة توظيف إةمبار إ 

 إلقنيطرة-سال-إلرابط جلهة لرتبية وإلتكوينلإجلهوية  إلأاكدمييةمن طرف 

 

طار إ ضامن دخول مدريس انحج، ومعال ، ومن أأجل توفري إلرشوط إملالمئة ل2018-2017 للمومس إدلرإيسلتحضري يف إ 

إة لتوظيف مبار ظمي تنعن إجلهوية للرتبية وإلتكوين  إلأاكدميية تعلن، 2016أأكتوبر  7بتارخي  7259ك رمق بأأحاكم إملقرر إملشرت 

 .نإل عال إ إجلدول إملرفق هبذإحملددة يف وإملوإدإلأعدإد  حسب، 2017يونيو  30و 29يويم إلأساتذة مبوجب عقود 

ني نس بة للمرتحشهوي ابل الابتدإيئ، وعىل إملس توى إجل   إلتعلميبسكلعىل إملس توى إل قلميي ابلنس بة للمرتحشني ويمت تنظمي هذه إملبارإة 

 وفق إلتدإبري و إل جرإءإت إلتالية:، وذكل إلثانوي بسكل إلتعلمي 

 إلرتش يح:   -أأول

 يمت إلرتش يح لجتياز الاختبارإت إلكتابية وجواب عرب تعبئة بطاقة إلرتش يح إل لكرتونية، إليت حيّدد فهيا إملرتحش)ة( إملديرية

قلميي ىل سكناه، وذكل عن طريق إلبوإبة إخلاصة مببارإة توظيف  ةإل  إليت يرغب إلعمل هبا وإليت توجد يف إجملال إلرتإيب إلأقرب إ 

 .2017يونيو  20و 7بني  إلفرتة ماخالل  http://tawdif.men.gov.ma  إلأساتذة مبوجب عقود 

 إلرتش يح: رشوط -1  

 لتالية:إ إلرشوط عىل توفرينإمل  ،مع إلأغيار مبوجب عقود غري إملش تغلنيغري إملوظفني،  يف وجه إملرتحشنيإملبارإة  تفتح

 أأن يكونوإ حاملني للجنس ية إملغربية؛ 

  نحة؛ج أأو ية جناأأن يكونوإ ممتتعني ابحلقوق إملدنية، وأأل يكون قد صدر يف حقهم مقرر ابل دإنة بسبب إرتاكهبم 

  ؛ س نة عند اترخي توقيع عقد إلتوظيف 45أأل يتجاوز معرمه 

 :أأن يكونوإ حاصلني عىل 

o ت نظريةوإملتوفرين عىل مؤهالشهادة تعادلها أأو  ،شهادة إل جازة يف إملساكل إجلامعية للرتبية 

 وأأاكدميية مماثةل للتكوين يف إملساكل إجلامعية للرتبية؛

o  انمج إجلامعية للرتبية " ختصص همن إلتدريس" إملس تفيدين من إلربشهادة إل جازة يف إملساكل

 إحلكويم لتكوين أأطر تربوية يف همن إلتدريس؛

o ادل ما يع شهادة إل جازة أأو شهادة إل جازة يف إدلرإسات إلأساس ية أأو شهادة إل جازة إملهنية أأو

حدإها  .إ 

 

https://tawdif.men.gov.ma/
https://tawdif.men.gov.ma/
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 ملف إلرتش يح: -2  

 يتكون ملف إلرتش يح من إلواثئق إلتالية:

 ؛إخلاصة ابملبارإة عرب إلبوإبة  إل لكرتوين وصل إلتسجيل 

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

 ؛ إخلاصة ابملبارإة إلبوإبة يسحب من 

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

 نسخة من إلبطاقة إلوطنية للتعريف؛ 

 ؛حتمل خامت إملؤسسة إجلامعية نسخة من بياانت إلنقط إحملصل علهيا طيةل مدة إدلرإسة بسكل إل جازة 

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

يدإع ملفات  -3  :إلرتش يحإ 
يدإع  للمشاركة يف هذه إملبارإة، إملتوفرين عىل إلرشوط إملطلوبةإملرتحشني عىل يتعني  ، مقابل وصل ملفات ترش يحهم،إ 

قلميية إليت يرغبون  ىل 2017يونيو  7يـــوم ن وذكل إبتدإء م ،هبا إلعملابملديرية إل   21 يوم لنصف منغاية إلساعة إلرإبعة وإ وإ 

 .إلرتش يحات ل يدإعوهو أ خر أأجل  2017يونيو 

ل يف إملوإد إدلرإس ية إملطابقة جملال إلتخصص، ويعترب ملغيا وجدير ابذلكر، أأنه  ل ميكن إلرتحش يف إلتعلمي إلثانوي بسلكيه إ 

لسكل إلتعلمي الابتدإيئ ومادة لك ترحش غري مطابق لتخصص إلشهادة إملدىل هبا. يف حني يمت قبول مجيع إلتخصصات ابلنس بة 

 إلرتبية إلبدنية وإلرايضية ابلنس بة لسليك إلتعلمي إلثانوي.

 :الانتقاء إلأويل -4
مرتحشني ، ابلنس بة للعىل إملس توى إل قلميي ملفات إلرتش يح لدلرإسة والانتقاء إلأويل من طرف جلان إملبارإةضع خت

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

 يف ش بكة تعد لهذإ إلغرض. 

 

جرإء ـ تنظمياثنيا  :)الاختبارإت إلكتابية والاختبار إلشفوي( إملبارإة وإ 

إلثانية لالختبار يمت تنظمي إملبارإة عىل مرحلتني إثنتني، هتم إملرحةل إلأوىل الاختبارإت إلكتابية، وختصص إملرحةل 

 إلشفوي.

 الاختبارإت إلكتابية : - 1

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

  )ابلنس بة للتعلمي الابتدإيئ )إلتخصص إملزدوج 
 

 إلتوقيت             إلتارخي       إملعامل مدة الاجناز الاختبار

ىل إلساعة  9من إلساعة  2017يونيو  29 2 ساعات 3 إللغة إلعربية  12إ 
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ىل إلساعة  14من إلساعة  2 ساعات 3 مس تجدإت نظام إلرتبية وإلتكوين  17إ 

 2 ساعات 4 إلعلوم وإلرايضيات

 2017يونيو  30

ىل إلساعة  9من إلساعة   13إ 

 2 ساعات 3 إللغة إلفرنس ية
ىل إلساعة  14من إلساعة   17إ 

 

  نوي بسلكيه إل عدإدي وإلتأأهييل )مجيع إلتخصصات(ابلنس بة للتعلمي إلثا 
 

 إلتوقيت إلتارخي إملعامل مدة الاجناز الاختبار

 مادة إلتخصص وديدإكتيك 

 مادة إلتخصص
 3 ساعات 4

 2017يونيو  29

ىل إلساعة  9من إلساعة    13إ 

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

 

 ختبار إلشفوي: الا -2

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

 إملعامل إملناقشةمدة  الاختبار

مناقشة موإضيع وقضااي خمتلفة هبدف تقيمي مدى قدرة إملرتحش)ة( عىل 

 ممارسة همام إلتدريس
 3 دقيقة  50

 

ىل أأن نرش لحئة إملرتحشني إذلين سيمت إنتقاؤمه لجتياز إملبارإة، وكذإ لحئة إلناحجني يف الاخت وجتدر إل   بارإت شارة إ 

إجلهوية للرتبية وإلتكوين  وابلأاكدميية، سيمت عرب إلبوإبة إخلاصة مببارإة توظيف إلأساتذة مبوجب عقود، إلكتابية والاختبار إلشفوي

قلميية إلوإقعة  يف جمالها إلرتإيب. وإملديرايت إل 

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

 :توصيف جمالت الاختبارإت -اثلثا
طار     رساء  يف إ  ساتذة مبوجب عقود عىل أأساس تعاقدي، ومتكني إملرتحشني من توجيه جرإء مبارإة توظيف إلأ اب   إل ليات إلكفيةلإ 

وتركزي جمهودإهتم يف إلتحضري لهذه إملبارإة، مت وضع بطاقة خاصة بلك موضوع من موإضيع الاختبارإت، حتدد توصيفا جملالت هذه 

ىل هذه إلبطاقات وحسهبا من إلبوإبة إخلاصة وميكن الاطالع عالاختبارإت وحترص حماورها إلرئيس ية ودرجة أأمهية لك حمور أأو جمال. 

 ابملبارإة .

 إحلقوق وإلوإجبات: -رإبعا
يس تفيد إلأساتذة إملتعاقدون من إحلقوق إملنصوص علهيا يف إلعقد، فامي يتعني علهيم من انحية أأخرى، الالزتإم ابلوإجبات 

 ييل:  وتمتثل فامي. إليت ستناط هبمإملهنية 
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 إحلقوق: - 1

  جرة إليت يتقاضاها جرةإحلق يف إلأ : أأجرة جزإفية شهرية ترصف من مزيإنية إلأاكدميية، ويه أأجرة مماثةل للأ

 (؛10إلأس تاذ إملرتب يف إدلرجة إلثانية )إلسمل 

 إلتعويضات إلعائلية وإلتعويض عن إملنطقة؛إحلق يف إلتعويضات : 

  :إحلق يف إلرتقية 

o إلرتقية يف إلرتبة؛ 

o ابملائة  20س نوإت من إلأقدمية ويف حدود  10ختيار بعد إلتوفر عىل إلرتقية يف إدلرجة عن طريق الا

 من عدد إملس توفني للرشط إملطلوب؛

o  س نوإت من إلأقدمية ويف حدود  6إلرتقية يف إدلرجة عن طريق إمتحان إلكفاءة إملهنية بعد إلتوفر عىل

 ابملائة من عدد إملس توفني للرشط إملطلوب؛ 13

 إحلق يف إلتكوين وإلتدريب: 

o  لتعزيز إلقدرإت إملهنية وإلبيدإغوجية؛تأأهيلية الاس تفادة  من دورإت تكوينية و 

o  إلتأأهيل إملهين أأربع مرإت كحد أأقىص خالل مدة سنيت إلتدريب.إمتحان إجتياز 

 إلرخص يف إحلق : 

o خطرية، أأو عائلية لأس باب الاس تثنائية إلرخص ،(إلعطةل) إلس نوية إلرخصة إل دإرية: إلرخص 

 إحلج؛ مناسك أأدإء ورخصة

o ؛(أأس بوعا 14) إلولدة رخصة 

o طويةل مرض إلأمد، ورخص متوسطة مرض رخص إلأمد، قصرية مرض رخص إملرضية: إلرخص 

 .إلأمد

 يف إلتغطية الاجامتعية: إحلق   

o إل جبارية إملسري من طرف إلصندوق إلوطين ملنظامت الاحتياط  إلصحية إلتغطية نظام الاخنرإط يف

 الاجامتعي؛

o إلصحية إملسري من طرف "إلتعاضدية إلعامة للرتبية إلوطنية"؛ إلتغطية نظام يف الاخنرإط 

o وإلتكوين؛ للرتبية الاجامتعية ابلأعامل للهنوض إلسادس محمد الاخنرإط يف مؤسسة 

o إلشغل؛ حوإدث عن إلتعويض 

o .إلتقاعد 
 

 إلوإجبات: - 2         
o عقد إلتوظيف؛ يف إلوإردة إلأحاكم إحرتإم 

o حدى مؤسسات إلرتبية و إلتعلمي إلعمويم إل مقر قبول إليت سيمت حتديدها من عمل وكذإ إلتعيني اب 

 ؛طرف إل دإرة

o إلقيام مبهام إلتدريس وفق إحلصة إلأس بوعية كام مت إلتنصيص علهيا يف إلعقد؛ 
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o جناز إملقررإت  عىل وإلعمل يةابملناجه إلرمس  إلتقيد  إملطلوبة؛ إل جال دإخلإ 

o إلتالميذ؛ تعلامت تقيمي 

o إملدرس ية؛ إلأنشطة يف إملشاركة 

o إل شهادية؛ إملدرس ية الامتحاانت وتصحيح إملسامهة يف معليات إحلرإسة 

o إلتدريس؛ همنة أأخالقيات إحرتإم 

o وتعلاميت إلسلطة إلرئاس ية؛ لتوجهيات الامتثال 

o ممارسة إملهام؛ خالل وإلواثئق وإملعلومات إملعطيات نرش أأو ترسيب وعدم إلكامتن وإجب 

o  إلتأأهيلية إملنظمة من طرف إلأاكدميية؛ إلتكوينية لدلورإت ابخلضوع إمالالزت 

o إلس نة؛ خالل مرتني إملهين إلأدإء لتقيمي ابخلضوع الالزتإم 

o إلعقد؛ رشطا رضوراي لتجديد إلتأأهيل إملهينبكون إلنجاح يف إمتحان  الالزتإم 

o رساين إلعقد. مدة أأثناء مدر للرحب نشاط أأو معل أأي ممارسة عدم 

 مقتضيات عامــة: -ساخام 
 عقود  توقيعيف جمال إلرتبية وإلتدريس، قبل  تأأهييل لتكوين  إل عالن عن جناهحم بصفة هنائيةمتإذلين  ،خيضع إملرتحشون

 إلتوظيف مع إلأاكدميية إجلهوية للرتبية وإلتكوين؛

  ّإلطرفني إملتعاقدين؛حقوق وإلزتإمات إملربم بني إلأاكدميية إجلهوية وإلأساتذة إملتعاقدين  د إلعقدحيد  

 ن تعيني إلناحجني يف مبارإة إلتوظيف، سيمت   :إ 

تم اختيارها من قبل املترشح، داخل املجال الترابي للمديرية إلاقليمية التي : بالنسبة للتعليم الابتدائي -

شح ضمن إسم املتر في حالة إدراج ، بإحدى املديريات إلاقليمية الواقعة في املجال الترابي لألكاديمية أو 

 .، حسب الاستحقاقالئحة الانتظار

 بإحدى املديريات إلاقليمية الواقعة في املجال الترابي لألكاديمية .: بالنسبة للتعليم الثانوي  -

 يربم إلعقد إملذكور  ملدة حمددة يف س نتني؛ 

 يف إمتحان إلتأأهيل إملهين  يمت جتديد إلعقد ملدة س نة قابةل للتجديد بصفة تلقائية بعد س نتني من إلتدريب، وبعد إلنجاح

لهيام؛  إذلي سينظم خالل سنيت إلتدريب إملشار إ 

  خيضع إلأساتذة إملتعاقدون لتقيمي إملردودية إملهنية بصفة متوإصةل إبتدإء من إلس نة إلأوىل، ويؤخذ هذإ إلتقيمي بعني

 الاعتبار عند إلرتيق وإلتجديد إلتلقايئ للعقد؛

  دماج يف أأسالك إلوظيفة إلعمومية.تعاقدين يف إملطالبة ابل  ل خيول إلعقد أأي حق للأساتذة إمل 

 ،أأايم 5 معهل، يف أأجل أأقصاه مبقرإذلي إجتاز بنجاح مبارإة إلتوظيف مبوجب عقد،  ،عدم إلتحاق إملرتحشهذإ، ويف حاةل 

خباره بذكل  -يمت تعويضه   . الاس تحقاقحسب  أ خر من بني إملرتحشني إملرتبني يف لحئة الانتظار مبرتحش -بعد إ 
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 جدول إلأعدإد إحملددة للتوظيف مبوجب عقود من طرف إلأاكدميية إجلهوية للرتبية وإلتكوين 

 إلقنيطرة-سال-جلهة إلرابط
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