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 إعالن 

 تىظيفعه إجزاء مباراة 

           الجهىيت للتزبيت والتكىيه  األطز الىظاميت لألكاديميت أساتذة التعليم الثاوىي مه الدرجت الثاويت،

 الحسيمت -تطىان–لجهت طىجت 

********** 

ت للتربُت والخكٍى      أساجزة الخعلُم جىظُف  اةمباس الحسُمت عً ئجشاء  -جؿىان –ؾىجت  لجهت ًحعلً ألاكادًمُت الجهٍى

ؾبلا للبرمجت الضمىُت املدذدة ، 2222يىايز  22ألاحذ  ًىمدًمُت، ورلك ألاؾش الىظامُت لألكاالثاهىي مً الذسجت الثاهُت، 

  ، وفي خذود املىاضب والخخططاث الخالُت:بهذا إلاعالنالجذول املزفم في 

 الزياطياث اللغت الفزوسيت

 (25واحذ)مىصب  مىطبا 15

 أوال: الترشيح 

املطادكت على ؾلب الترشُذ إلالكترووي مً ؾشف املترشحين عبر البىابت و ًخم الترشح الجخُاص الاخخباساث الكخابُت         
اث الخىظُف  الخاضت إلالكتروهُت  (.http:// tawdif.men.gov.ma)بمباٍس

م البىابت إلالكتروهُت السالفت الزكش،                    من متذةخالل الفترة املوجخم املطادكت على ؾلباث الترشُذ عً ؾٍش
 ال يمكن للمترشح)ة( أن يصادق على جزشيحه)ها( إال في جخصص واحذ.، و 2222يىايز  19إلى  5

 شزوط الترشيح:  -5

اث في وجه املترشحين غير جفخذ      ً على الششوؽ الخالُت:املباٍس  املىظفين، املخىفٍش

 أن ًكىهىا خاملين للجيسُت املغشبُت؛ 

  خكم كػائي بعلىبت سالبت املذهُت، وأال ًكىن كذ ضذس في خلهم  الىؾىُت أن ًكىهىا مخمخعين بالحلىق

ت  ؛للحٍش

  ذ  أال  ؛جاريخ إجزاء املباراةسىت عىذ  03عً سنهم ًٍض

 ؛ملششؽ اللذسة البذهُت ملضاولت املهام املسىذة ئليه نأن ًكىهىا مسخىفي 

 في السجل املشكضي الخاص بالخأدًب؛ ىا مسجلينأن ال ًكىه 

  جشبؿهم عالكت شغل مع أي مشغل آخش؛أال 

 جامعُت للتربُت، أو ما ٌعادلهما،شهادة إلاجاصة في التربُت أو شهادة إلاجاصة في املسالك العلى  أن ًكىهىا خاضلين  

 .إلاجاصة املهىُت أو ما ٌعادلهما شهادة إلاجاصة في الذساساث ألاساسُت أو شهادة أو

 لغى الخخطظ، ملجال املؿابلت الذساسُت املىاد في ئال الترشح ًمكً ال  لخخطظ مؿابم غير جششح كل ٍو

 بها املذلى الشهادة
 

 ملف الترشيح: -2

 ًخكىن ملف الترشُذ مً الىزائم:

 اث الخىظُف؛ الترشُذ وضل  املسخخشج عبر البىابت إلالكتروهُت الخاضت بمباٍس

  مصدحىبت بيسدخت مدً كدشاس املعادلدت ميشدىس وسخت مً الشهادة أو الدذبلىم املؿلدىأ أو الشدهادة املعتدرف بمعادل هدا

ذة الشسمُت، باليسبت للشهاداث ألاجىبُت؛  بالجٍش

 وسخت مً شهادة البكالىسٍا؛ 

 .وسخت مً البؿاكت الىؾىُت للخعٍشف 
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 إيذاع ملفاث الترشيح: -2

ذ في ئؾاس     الىزائم مً الطفت املادًت، جىظُف جكىىلىجُا املعلىماث وجبسُـ املساؾش واعخماد الخذماث الشكمُت وججٍش

اث الخىظُف ) ( بشكل ًمكً http:// tawdif.men.gov.maفان ئًذاع امللفاث سِخم عبر املىكع إلالكترووي الخاص بمباٍس

مً جللُظ جبادل الىزائم الىسكُت والحذ مً جىلل املترشحاث واملترشحين، باعخماد جلىُت سفع اليسخ إلالكتروهُت لىزائم 

 ملفاتهم.
(، SCANNERفي هزا الطذد، فاهه ًخعين على املترشح)ة( وسخ وزائم ملف الترشُذ باسخخذام املساح الػىئي)و    

وهى آخش  ،2222يىايز  19إلى  5من ( عبر هزا املىكع الالكترووي املزكىس، ورلك ابخذاء PDF) وجدمُل هزه اليسخ في ضُغت
 إلالكتروهُت املزكىسة.أجل للمطادكت على الترشُداث وئًذاعها عبر البىابت 

 

 ملفاث الترشيح  ثاهيا: دراست ومزاكبت

ً،  للذساست واملشاكبت على جخػع ملفاث الترشُذ ت للتربُت والخكٍى ورلك للخأكذ مً جىفش مسخىي ألاكادًمُت الجهٍى
 .اةاملترشح)ة( على الششوؽ املؿلىبت الجخُاص املباس 

 

 ثالثا: الاهتلاء ألاولي

املدذزت لهزا الغشع، وفم الكُفُاث والػىابـ واملعاًير  لاء أولي مً لذن لجان املباساةهخال جخػع ملفاث الترشُذ 
 لزلك. املدذدة

سدثنى مً الخػىع لعملُت الاهخلاء ألاولي  :، باليسبت ملباساة جىظُف أؾش الخذَسسَو
 ؛إلاجاصة في التربُتشهادة خاملى  -
 .خاملى ئجاصة املسالك الجامعُت في التربُت، دوساثوبطفت اسخثىائُت ولفترة مدذودة جمخذ لثالر  -

 

 رابعا: استذعاء املترشحين 

اث الخىظُف،  عبر البىابت الخاضت ،جم اهخلاؤهم الجخُاص الاخخباساث الكخابُت ًاملترشحين الزً لىائذًخم وشش      بمباٍس
ً، كما ًمكً وششها باملىاكع إلالكتروهُت ل ت للتربُت والخكٍى اث إلاكوباملىكع إلالكترووي لألكادًمُت الجهٍى لُمُت لمذًٍش

 الخابعت لها.
 

ت بىفس البىابت واملىاكع  خم وشش الئدت الىاجحين في الاخخباساث الكخابُت املإهلين الجخُاص الاخخباساث الشفٍى ٍو
 تروهُت املزكىسة.إلالك

ت بمثابت اسخذعاء سسمي      عخبر إلاعالن عً لىائذ امللبىلين الجخُاص الاخخباساث الكخابُت والاخخباساث الشفٍى َو
  للمترشحين املعىُين.

 

 

 خامسا: الاختباراث الكتابيت والاختباراث الشفىيت

 الاختباراث الكتابيت:  -5

 مىاغُعها ومذدها ومعامالتها كما ًلي:ًجخاص املترشحىن اخخباساث كخابُت جدذد 

  

 املعامل مذة إلاهجاس الاختبار

 52 ساعاث (4أربع ) التخصصمادة أو مىاد  في اختبار 

 1  (2ساعتان ) اختبار في علىم التربيت

 1 (2ساعتان )  التخصصاختبار في ديذاكتيك مادة أو مىاد 
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 :الاختباراث الشفىيت -2

ت الاخخباساث الجخُاص ًخأهل  .الكخابُت الاخخباساث في املباساة لجان كبل مً هجاخهم عً املعلً املترشحىن  الشفٍى
ت على شكل ملابلت مع لجىتًخم ئجشاء الاخخباسا ورلك وفم الخدذًذاث  ،املدذزت لهزا الغشع املباساة ث الشفٍى

 الخالُت:
 

مذة  مذة العزض مذة التحظير الاختبار
 املىاكشت

 املعامل

وطعيت دراست إعذاد وجلذيم 
 ومىاكشت

 52 دكيلت 22 دكيلت 22 (2ان )ساعت
 

 

 سادسا: إلاعالن عن الىتائج النهائيت

 ًخم خطش لىائذ الىاجحين بطفت نهائُت وكزا لىائذ الاهخظاس خسب الاسخدلاق، بمىجب ملشس ملذًش ألاكادًمُت 
ً، و   ت للتربُت والخكٍى اث الخىظُف وبىابت الدشغُل البىابت إلا عبر  جيشش الجهٍى لكتروهُت الخاضت بمباٍس

public.ma-www.emploiًالعمىمي) ت للتربُت والخكٍى كما ًمكً وششها  ،(، وباملىكع إلالكترووي لألكادًمُت الجهٍى
اث إلاكلُمُت الخابعت لها.باملىاكع إلالكتروهُت ل   لمذًٍش

    ،كىهت مللفاث املترشحين الىاجحين بطفت نهائُت في املباساة
ُ
أن مترشحا سبم أن أعلً  ئرا زبذ عىذ مشاكبت الىزائم امل

 املؿابلت ملىاضفاثة ، بما في رلك الخىفش على الشهاداخذ أو أكثر مً الششوؽ املؿلىبتال ًخىفش على و  ،عً هجاخه
ً بالغاء هجاخه، الخخطظ املخباسي خىله، جلىم ألاكادًمُت الج ت للتربُت والخكٍى وحعمل على بزلك، ئخباسه و هٍى

ػه بمترشح آخش مشجب، خسب الاسخدلاق، في الئدت الاهخظاس جخىفش فُه الششوؽ املؿلىبت.  حعٍى
       ًكألاكما جلىم ت للتربُت والخكٍى أي  في هزه املباساة مً كبل عو الخذاأالغش  خالت، عىذ زبىث ادًمُت الجهٍى

خ  3.3..0.0اجخار إلاجشاءاث املىطىص عليها في الظهير الشٍشف سكم ب ،مترشح  ري الحجت  7الطادس بخاٍس
 (..050ًىهُى  50) 0077

 
 سابعا: التكىين التأهيلي 

ً جأهُلي باملش  ًخػع املترشحىن  ملهً التربُت  تكض الجهٍىاالزًً جم إلاعالن عً هجاخهم بطفت نهائُت لخكٍى
ً  .والخكٍى

 
 
 :ملحىظت 
 ( مً عذد ئمكاهُاث الخىظُف املخباسي في شأنها، ورلك%7سِخم جخطُظ وسبت )  جؿبُلا للملخػُاث اللاهىهُت

 املخعللت بالشعاًت الاجخماعُت للمكفىفين وغعاف البطش وألاشخاص في وغعُت ئعاكت؛

 بعؼ املترشحينواملذلى بها مً كبل  ،الجامعُت املعىُت اثمً ؾشف املإسساملسلمت الىجاح  ذباليسبت لشىاه 

 املدطل عليها؛ واملسلك وامليزةالخخطظ  وجىبا،، أن جخػمً ، فاهه ًخعيناةالجخُاص هزه املباس 

  لذي املشكض الجهىي  هماملشاس ئليها أعاله، اسخكمال الىزائم املكىهت مللفات اةًخعين على املترشحين الىاجحين في املباس

ً ًبما في رلك وسخت مً الشهادة املؿلىبت، ورلك ، ملهً التربُت والخكٍى  .كبل الششوع في الاسخفادة مً الخكٍى

 

 

https://www.emploi-public.ma/
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 الجذول املزفم 

 اةإجزاء املبار  محطاث الجذولت الشمىيت ألهم

 

 فترة إلاهجاس العملياث رث

 جىظيم املبارياث

اث 0  5350 ًىاًش   19 ئلى  5مً ئًذاع ملفاث الترشُذ عبر املىكع إلالكترووي الخاص باملباٍس

 5350 ًىاًش   19 ئلى  5مً مشاكبت ملفاث الترشُذ للخأكذ مً الخىفش على الششوؽ املؿلىبت 5

0 
إلاعالن عً لىائذ امللبىلين الجخُاص  و   الاهخلاء ألاوليئجشاء عملُت 

 الاخخباساث الكخابُت
 5350ًىاًش  53 ًىم

 2222يىايز   22يىم  ئجشاء الاخخباساث الكخابُت 4

 5350ًىاًش  54ًىم  إلاعالن عً هخائج الاخخباساث الكخابُت 0

تئجشاء  .  2222يىايز   22يىم  الاخخباساث الشفٍى

7 
اث  إلاعالن عً اللىائذ النهائُت للىاجحين في املباٍس

 ولىائذ الاهخظاس
 2222يىايز  22يىم 

 

 

 


