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 إعـــــالن 

  توظيفل ياتمبار إجراء ن ع

 أطر الدعم اإلداري والتربوي واالجتماعيو التدريس   أطر  :ةكاديميألاأطر 

 
 

ا والتكوين  ألتعلن  للتربية  الجهوية  الحسيمة  لجهة  كاديمية  تطوان  تنظيم  طنجة  االكاديمية  لتوظيف    مبارياتعن  أطر 

باال وا  ذةألساتخاصة  واإلدارة  االقتصاد  وامللحقين  وملحقي  التربويين  النظا  عمال ،االجتماعيينمللحقين  الخاص  بمقتضيات  األساس ي  م 

األربعاء  يو  وذلك  ، ةبأطر األكاديمي في الجدول املرفق و   املوادو التخصصات  األسالك و و   طر األ   حسب   ،2020نونبر  25م    األعداد املحددة 

 بهذا اإلعالن. 

 :التاليةواإلجراءات  تدابيروفق ال بارياتاملبيات املرتبطة إنجاز العملويتم 

 الترشيحأوال:  

ين الذين سبق  من طرف املترشح  الترشيح اإللكترونيطلب   بعد املصادقة على  جتياز االختبارات الكتابية وجوباح ال يتم الترش

القبلي التسجيل  التوظيفالخاصة    اإللكترونية  البوابةعبر    لهم  فيه  الذي  و ،  (   http://tawdif.men.gov.ma  )   بمباريات  يحّدد 

اإلقليميةاملترشح)ة(   يرغب    املديرية  بهافي  التي  الناجحين  العمل  أن  علما  اإل،  بنفس  تعيينهم  طرف  سيتم  من  اختياره  تم  الذي  قليم 

قليم  إما بنفس اإلو ،  اعيين  قين التربويين وامللحقين االجتمملحقي االقتصاد واإلدارة وامللحو   املترشحين بالنسبة لسلك التعليم االبتدائي

 أو باألقاليم الواقعة في املجال الترابي لألكاديمية بالنسبة لسلك التعليم الثانوي. 

 .2020نونبر 21إلى  7من خالل الفترة املتراوحة  اإللكترونية البوابةنفس عن طريق وتتم املصادقة على طلبات الترشيح 

أستاذ التعليم الثانوي أو أستاذ التعليم أن يصادق إال على طلب واحد حسب اختياره )ها(، إما  للمترشح )ة(    كنوال يم،  هذا

أ   أو ملحق االقتصاد واإلدارة  االبتدائي تربوي  الطلب،    ةوعند املصادق  .و ملحق اجتماعي أو ملحق  باقي طلبات    -  تلقائيا  -تلغى  على 

 ل فترة التسجيل القبلي. الخشيح التي تقدم بها املترشح)ة( التر 

  تخصص في إال أن يصادق على ترشيحه)ها(  )ها( ال يمكنه توظيف أستاذ التعليم الثانوي ملباراة كما أنه بالنسبة للمترشح)ة( 

   واحد،

 :الترشيح شروط   ـ1  

 :التاليةروط  على الش املتوفرين،  غير املوظفينفي وجه املترشحين  بارياتتفتح امل
 

 :عامةشروط  1.1

 حاملين للجنسية املغربية؛ونوا أن يك •

 أن يكونوا متمتعين بالحقوق املدنية، وأال يكون قد صدر في حقهم مقرر باإلدانة بسبب ارتكابهم   •

 جنحة؛  أوجناية              

 ؛ التحاقهم بمقرات عملهمتاريخ  عند  سنة 50  -بصفة استثنائية  -  أال يتجاوز عمرهم •

 ل آخر. سسة تعليمية خصوصية أو أي مشغتربطهم أي عالقة شغل مع أي مؤ  الأ •
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 :على أن يكونوا حاصلين  ،  أطر األكاديمية توظيف األساتذة باراةملاملترشحون   .أ
 

                  شههههههههادة اإلجهههههههازة فهههههههي املسهههههههالك الجامعيهههههههة للتربيهههههههة، أو شههههههههادة تعادلهههههههها واملتهههههههوفرين علهههههههى مهههههههؤهالت نظريهههههههة وأكاديميهههههههة  •

 تربية؛مماثلة في املسالك الجامعية لل

املسههههتفيدين مههههن البرنههههام  و أو شهههههادة اإلجههههازة فههههي الدراسههههات األساسههههية أو شهههههادة اإلجههههازة املهنيههههة،  شهههههادة اإلجههههازة •

 إطار تربوي في مهن التدريس؛ 10.000الحكومي لتكوين 

  املهنيههة املسهههتفيدين مههن البرنهههام شهههادة اإلجههازة أو شههههادة اإلجههازة فهههي الدراسههات األساسهههية أو شهههادة اإلجهههازة •

 إطار؛ألف  25الحكومي إلعادة تأهيل 

 شهادة اإلجازة أو شهادة اإلجازة في الدراسات األساسية أو شهادة اإلجازة املهنية أو ما يعادل إحداها. •
 

 :على أن يكونوا حاصلين   ،أطر األكاديمية  لحقي االقتصاد واإلدارةم توظيف باراةملاملترشحون   .ب
 

أو مههها يعهههادل إحهههداها واملتهههوفرين علهههى  ةأو التدبيريههه ةأو االقتصهههادية ة اإلجهههازة فهههي التخصصهههات القانونيهههشههههاد •

 مؤهالت نظرية وأكاديمية مماثلة.
 

 : على أن يكونوا حاصلين    ،أطر األكاديمية  التربويينمللحقين ا ملباراة توظيف   املترشحون  . ج
 

 أو شهادة تعادلها؛ازة املهنية في جميع التخصصات، في الدراسات االساسية أو شهادة اإلج شهادة اإلجازة  •

البرنههام   واملسههتفيدين مههنشهههادة اإلجههازة أو شهههادة اإلجههازة فههي الدراسههات األساسههية أو شهههادة اإلجههازة املهنيههة  •

 ألف إطار. 25الحكومي إلعادة تأهيل 
 

 : على اصلين  أن يكونوا ح ،أطر األكاديمية  الجتماعيينمللحقين اا توظيف ملباراة   املترشحون  .د
 

 في علم النفس أو اإلجازة في علم االجتماع أو ما يعادل إحداها.لفلسفة أو اإلجازة شهادة اإلجازة في ا •
 

 :خاصةشروط   2.1

o :كل يلغى  ال يمكن الترشح إال في املواد الدراسية املطابقة ملجال التخصص، و   بالنسبة للتدريس بالتعليم الثانوي

لتي يتم فيها قبول جميع  ة البدنية والرياضية ا، باستثناء مادة التربيدلى بهامطابق لتخصص الشهادة امل  ترشح غير 

 ؛التخصصات

أنه                 يمكن غير  في    لحاملي   ،  و   شعبتي اإلجازة  االقتصادية  الفرنسية،العلوم  باللغة  لتدريس  القانون    مادة  الترشح 

 ؛ الرياضياتمادة رشح لتدريس الت اإلجازة في الفيزياءالفرنسية. كما يمكن لحاملي  اللغة

o يتم قبول جميع التخصصات. :التعليم االبتدائيبة للتدريس نسببال 
 

 :الترشيح ملف  ـ2  

 :التاليةيتكون ملف الترشيح من الوثائق 

 ؛ياتباملبار الخاصة عبر البوابة املستخرج  اإللكتروني الترشيحوصل  •

ا التزام موقع من طرف املترشح)ة( ومصادق عليه من قبل   • ملخصص لهذه الغاية،  السلطات املختصة، وفق النموذج 

  ؛باملبارياتوابة الخاصة يسحب من الب
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بالجريدة    مننسخة   • املنشور  املعادلة  قرار  من  بنسخة  مصحوبة  بمعادلتها  املعترف  الشهادة  أو  اإلجازة  شهادة 

 الرسمية؛

 .نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف •
 

 :الترشيح إيداع ملفات   ـ 3

الوقائية  في      إيداع    ترازيةواالح  إطار اإلجراءات  فإن  الخاصة،  الظرفية  في هذه  واملترشحين  املترشحات  التي تضمن سالمة 

االلكتروني  عبر  سيتم   امللفات تنقل   املوقع  من  الحد  من  يمكن  النسخ    بشكل  رفع  تقنية  باعتماد  واملترشحين  املترشحات 

 ية لوثائق ملفاتهم. االلكترون

وتحميل هذه    ،(SCANNER)باستخدام املاسح الضوئي    ملف الترشيحنسخ وثائق    ()ةتعين على املترشحيفي هذا الصدد،  

  يوم ابتداء من  وذلك    ،(   http://tawdif.men.gov.ma  ) التوظيف  الخاص بمباريات  باملوقع االلكتروني    (PDF)النسخ في صيغة  

على   للمصادقةوهو آخر أجل    2020  نونبر   21السبت  يوم    مساء  ة والنصف منالرابع  الساعة  إلى غاية  2020  نونبر   7ت  السب

 . الترشيحات وإيداعها عبر البوابة اإلليكترونية

اقبة دراسة: ثانيا  ملفات الترشيح ومر

 

األكاديمية إشراف  للدراسة،  تحت  الترشيح  ملفات  اإلقليمي    تخضع  املستوى  على  للواملراقبة  بسلك  بالنسبة  مترشحين 

بالنسبة    ،االبتدائيالتعليم   االجتماعيينوكذا  وامللحقين  التربويين  وامللحقين  واإلدارة  االقتصاد  و مللحقي  الجهوي املستوى  على  ، 

 . ياتط املطلوبة الجتياز املبار على الشرو  )ة( وذلك للتأكد من توفر املترشح  ، بالنسبة للمترشحين بسلك التعليم الثانوي 

 

 املترشحين عاء استد: ثالثا
 

املترشحين   امليتم نشر الئحة  املطلوبة الجتياز  الشروط  الخاصة،  بارياتاملتوفرين على  البوابة  التوظيف،    عبر  بمباريات 

   وباملواقع اإللكترونية لألكاديمية واملديريات اإلقليمية الواقعة في مجالها الترابي.

ائح املقبولين الجتياز ويعتبر   عنيين. للمترشحين امل رات بمثابة استدعاء رسمياالختبا اإلعالن عن لو

 والعملي  االختبارات الكتابية واالختبار الشفوي   إجراء: رابعا
 

 :الكتابيةاالختبارات   .1

 االختبارات الكتابية على الشكل التالي:  يجتاز املترشحون 

 

 لألساتذة:بالنسبة  .1.1

 ائي )التخصص املزدوج( لتعليم االبتدا •

 املعامل  مدة االنجاز  االختبار 

اللغة  تخصص وديداكتيك املواد املدرسة بالتعليم االبتدائي ) 

 ( العلومو  الرياضيات – الفرنسية  اللغة- العربية
 8 ساعات    4  
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 األمازيغية( اللغة لتعليم االبتدائي )تخصص ا •

 املعامل  مدة االنجاز  االختبار 

 5 ساعات  3 اللغة األمازيغيةمادة ك تخصص وديداكتي 

 

 )جميع التخصصات(  بسلكيه م الثانوي لتعليا •
 

 املعامل  مدة االنجاز  االختبار 

 5 ساعات  3 التخصص  وديداكتيك مادةمادة التخصص 

 

 

 
 

 . بالنسبة ألطر الدعم اإلداري والتربوي واالجتماعي: 2.1
 

 

 االقتصاد واإلدارة )أطر الدعم اإلداري(  و لحقم •
 

 املعامل  مدة االنجاز  الختبار ا

دبير املادي واملالي واملحاسباتي ملؤسسات  موضوع حول الت

 التربية والتعليم العمومي
 5 ساعات  3  

 

 

 )أطر الدعم التربوي(  ون ن التربويو مللحقا •
 

 املعامل  مدة االنجاز  االختبار 

موضوع حول التدبير اإلداري والتربوي ملؤسسات التربية والتعليم 

 وميالعم
 5 ساعات  3

 

 

 ( الدعم االجتماعي  أطر )  يون االجتماعون مللحقا •
 

 

 املعامل  مدة االنجاز  االختبار 

 5 ساعات  3 اجتماعية  و   نفسية موضوع حول تحليل ظاهرة
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  توصيفتم وضع بطاقات  فقد  ،  االختباراتومن أجل ضمان تكافؤ الفرص وتمكين املترشحين من التحضير الجيد لهذه    هذا،      

 . أو محور  الرئيسية ودرجة أهمية كل مجال  ر املحاو  وتحصراملجاالت ضيع االختبارات، تحدد موا

 . باملباريات الخاصة  اإللكترونية ويمكن االطالع على هذه البطاقات وسحبها من البوابة 

 
 

 

 

 :  ةالشفوي اتاالختبار  -2
 

 

 ة.  االختبارات الكتابي املعلن عن نجاحهم في املترشحون  ايتأهل الجتيازه
 

 

 املعامل  مدة املناقشة  االختبار  اإلطار

 

 األساتذة 

 
 

مناقشة مواضيع وقضايا مختلفة بهدف تقييم مدى قدرة  

 املترشح)ة( 

 . مهام التدريسعلى ممارسة 

 دقيقة 30
 

3 

ملحقو االقتصاد واإلدارة  

وامللحقون التربويون  

 وامللحقون االجتماعيون 

شأنه، ار املمتحن في  حول مهام واختصاصات اإلطمناقشة مواضيع  

 ير للمقابلة الشفوية. ضللتح  دقيقة 15للمترشح  وتمنح
 2 دقيقة 30

 

 

 . عملي الختبار ، اال مادة التربية البدنية والرياضيةفي االختبار الشفوي، يجتاز املترشحون املعلن عن نجاحهم باإلضافة إلى 

 

 اإلعالن عن النتائج النهائية   خامسا:

 

الخاصة    االلكترونية  البوابة  عبر، ونشرها  تحقاقحسب االس   ن بصفة نهائية وكذا لوائح االنتظارلوائح الناجحيحصر  يتم  

التوظيف العمومي    بمباريات  التشغيل  اإلليكترونية  ،( public.ma-www.emploi(وبوابة  للتربية    ةألكاديميل  وباملواقع  الجهوية 

 ابي. املديريات اإلقليمية الواقعة في مجالها التر و والتكوين 
 

 كوين التأهيلي الت  : سادسا

 

التربية     • ملهن  الجهوي  باملركز  تأهيلي  لتكوين  نهائية  بصفة  نجاحهم  عن  اإلعالن  تم  الذين  املترشحون،  يخضع 

 ؛( أشهر8ملدة ثمانية ) والتكوين 

 رهم؛ ( د1400قدره ألف وأربعمائة )تعويضا شهريا  ،التكوين التأهيليفترة    خالل  باألمراملعنيون  يتقاض ى    •

النا    • املترشحين  بين  من  أكثر  أو  واحد  مترشح  تخلف  حالة  مبار في  في  باملركز    ياتجحين  االلتحاق  عن  التوظيف 

مقبول،   مبرر  بدون  والتكوين،  التربية  ملهن  أقصاه  الجهوي  أجل  بذلك،  أيام  5في  إخباره  بعد  تعويضه،  يتم   ،

 . حسب االستحقاقبين املترشحين املرتبين في الئحة االنتظار  بمترشح آخر من
 

https://www.emploi-public.ma)/
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o   األساتذة: بالنسبة للمترشحين الناجحين في مباراة توظيف 

على ممارسة    )ة(قادرا   )ها(وجعله املهارات والكفايات األساسية،  )ة(إكساب املتدرب التكوين التأهيلي إلى يهدف   •

 ؛التدريس مهنة 

الذين استوفوا     • األطر  األ يعين  التكوين املبرمجة خالل السنة  في درجة  جميع وحدات  التأهيلي  التكوين  ولى من 

توظيفهم، بمؤسسات عملهم ويستفيدون من سنة تكوينية ثانية، تمتد على مدى سنة دراسية كاملة، تنظم على  

تكوي ودورات  القسم  ملسؤولية  كامل  تحمل  في وضعية  مؤطر  تدريب  بالتناوب يخصص إلجراء  تكوين  نية  شكل 

  امتحان التأهيل املنهي   لتيهئ عن بعد، تخصص  دورات تكوينية  التكوين و حضورية باملراكز الجهوية ملهن التربية و 

 .)الكفاءة التربوية(

 

o   توظيف مباراة  في  الناجحين  للمترشحين  وامللحقين  بالنسبة  التربويين  وامللحقين  واالدارة  االقتصاد  ملحقي 

 : االجتماعيين 

 

على ممارسة    )ة(قادرا  )ها(وجعله ات األساسية، املهارات والكفاي )ة(إكساب املتدرب هيلي إلىالتكوين التأ يهدف   •

 املهام املنوطة به)ها(؛ 

بمسلك تكوين أطر الدعم  يعين األطر الذين استوفوا جميع وحدات التكوين املبرمجة خالل التكوين التأهيلي   •

 . اإلدارةمهامهم باملؤسسات التي ستحددها لهم  ملزاولة  في درجة توظيفهم اإلداري والتربوي واالجتماعي 

 

 ملحوظة:   ❖

املعاقين واألشخاص  البصر  وضعاف  للمكفوفين  االجتماعية  بالرعاية  املتعلقة  القانونية  للمقتضيات  سيتم  تطبيقا   ،

يرية وذلك حسب املد  من عدد إمكانيات التوظيف املتبارى في شأنها  (%7)النسبة املئوية املخصصة لهذه الفئة    تحديد

 اإلقليمية والسلك واالطار والتخصص.

 


