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 ٕاعـــــالن 
  ودمبوجب عق مبار�ت التوظیفٕاجراء ن ع
 فاس مكناس جلهة لرتبیة والتكو�نلاجلهویة  ا�ٔاكدميیةمن طرف 

************************** 
 

ة الوطنیة والتكو�ن املهين ووزارة �قتصاد یوزارة الرتب بني  2016ٔأكتو�ر  7بتارخي  7259�دد معال بأٔحاكم املقرر املشرتك  
وسعیا ٕاىل ضامن السري العادي ل�راسة هبذه  ،وتعز�زا للموارد البرشیة مبختلف ٔأسالك مؤسسات الرتبیة والتعلمي العمويم املالیة،و 

 وفق أ��داد حملددة يف وذ� ،2016نونرب 26و 25 ويمی مبوجب عقود للتوظیف �تمبارعن تنظمي  تعلن ا�ٔاكدميیة املؤسسات،
 . 2016نونرب  1بتارخي  7975من املقرر املشرتك رمق  4طبقا ٔ�حاكم املادة  ،ندول املرفق هبذا إال�الاجل

 

  :الرتش�یحرشوط ـ 1
  التالیة:املتوفر�ن �ىل الرشوط  ،�ري املوظفني ،يف و�ه املرتحشات واملرتحشني ،املشار ٕا�هيا ٔأ�اله مبار�ت التوظیفتفتح 

 غربیة؛امل�نس�یة وا �املني للٔأن �كون •
 جن�ة؛قد صدر يف حقهم مقرر �ٕالدانة �سبب ار�اكهبم جنایة ٔأو  ، ؤأال �كونعني �حلقوق املدنیةتٔأن �كونوا ممت  •
-2016بصفة اس�تثنائیة خبصوص املومس ا�رايس  توقيع عقد التوظیف س�نة عند �رخي 47ٔأال یت�اوز معرمه  •

 ؛2017
 �ىل أ�قل: ني�اصل وأأن �كون •

  و�ن مؤهالت نظریة ؤأاكدميیة مماث� للتكواملتوفر�ن �ىل لها، ٔأو ما یعاد لرتبیةيف املسا� اجلامعیة ل�ىل شهادة إال�ازة
 ؛يف املسا� اجلامعیة للرتبیة

 املس�تفيد�ن من الرب�مج احلكويم " ختصص �ن التدر�س شهادة إال�ازة يف املسا� اجلامعیة للرتبیة " �ىل ٔأو
 �ربویة يف �ن التدر�س؛ لتكو�ن ٔأطر

 ما یعادل ٕا�داهاس�یة ٔأو شهادة إال�ازة املهنیة ٔأو زة ٔأو شهادة إال�ازة يف ا�راسات أ�سا�ىل شهادة إال�ا ٔأو. 
 

 :حیالرتش� ملف ـ 2
 یتكون ملف الرتش�یح من الو�ئق التالیة:

ابة ٔأو من بو ة اجلهویة للرتبیة والتكو�ن �سحب من موقع ا�ٔاكدميییة، وفق ا�منوذج ا�صص لهذه الغا طلب املشاركة يف املبار�ت
  الرابط:�ربٔأو   public.ma-www.emploiالتشغیل العمويم

• oct2016.aspx-aref-http://www.men.gov.ma/Ar/Pages/recrut 

 

http://www.emploi-public.ma/
http://www.men.gov.ma/Ar/Pages/recrut-aref-oct2016.aspx
http://www.men.gov.ma/Ar/Pages/recrut-aref-oct2016.aspx


ومصادق �لیه من قبل السلطات ا�تصة، وفق ا�منوذج ا�صص لهذه الغایة، �سحب  (ة)ف املرتحشالزتام موقع من طر  •
   ٔأ�اله؛ اماملشار ٕا�هي ٔأو �رب الرابط من موقع أ�اكدميیة اجلهویة للرتبیة والتكو�ن ٔأو من بوابة التشغیل العمويم

بنس�ة من قرار املعاد� املنشور  بةعاد�هتا مصحو ٔأو الشهادة املعرتف مب شهادة إال�ازةٔ�صل  مبطابقهتا�س�ة مشهود  •
 �جلریدة الرمسیة؛

 ؛ا طی� مدة ا�راسة �س� إال�ازة�س�ة مصادق �لهيا من بیا�ت النقط احملصل �لهي •
 ؛هاتفه وعنوانه و�ریده إاللكرتوينحتمل صورته الشخصیة ورمق  (ة)سرية ذاتیة للمرتحش •
 ؛تدر�س ملزاو� �ام الرتبیة وال رسا� حتفزي •
 ؛ا ٔ�صل البطاقة الوطنیة للتعریف�س�ة مشهود مبطابقهت •
 ؛�ل العديل ٔأو من السوابق العدلیة�س�ة من الس •
 ؛للقيام مبهام التدر�س (ة)شهادة طبیة مسلمة من طبيب �لقطاع العام تثبت السالمة اجلسدیة والعقلیة للمرتحش •
 تدر�س مبؤسسات الرتبیة والتعلمي العمويم.، وذات ص� خبصوصیة مزاو� �ام ال لك وثیقة �كون مفيدة •

 

مطابق لتخصص  ملغیا لك �رحش �ري، ویعترب ٕاال يف املواد ا�راس�یة املطابقة �ال التخصصيف التعلمي الثانوي �سلكيه ال ميكن الرتحش 
بیة البدنیة والر�ضیة �لنس�بة لسليك يف �ني یمت قبول مجیع التخصصات �لنس�بة لس� التعلمي �بتدايئ ومادة الرت  .الشهادة املدىل هبا

 التعلمي الثانوي.
 

 :حیالرتش� ٕایداع ملفات ـ 3
 ،مقابل وصل ،ملفات �رش�یحهمٕایداع  ،واملتوفر�ن �ىل الرشوط املطلوبة �تاملبار يف هذه املشاركة�ىل الراغبني يف یتعني 
، �الل التوقيت اجلاري به العمل �ٕالدارات العمومية ،) - فاس – املركز اجلهوي لالمت�ا�ت(  اجلهویة للرتبیة والتكو�ن ��ٔاكدميیة

 ٕالیداعوهو أٓخر ٔأ�ل  ، 2016نونرب 19 السبتیوم �ایة السا�ة الرابعة والنصف من  ٕاىلو  2016نونرب 4 امجلعة یوم منوذ� ابتداء 
 .الرتش�ی�ات

 

 :�تبارامل ـ تنظمي 4
 وفق املعایري احملددة يف ش�بكة �نتقاء أ�ويل.ملفات الرتش�یح ل�راسة من طرف جلان املبار�ت ضع خت

 واملرتحشات ا��ن مت انتقاؤمه، اختبارات كتابیة وشفویة وفق ما یيل:املرتحشون  جيتاز
 )املزدوجالتخصص (�لنس�بة للتعلمي �بتدايئ   •

 :الكتايب ر�ختبا -
 املعامل مدة �جناز �ختبار

 1 سا�ات 4 اللغة العربیة

 1 سا�ات 4 یةاللغة الفر�س� 

 1 سا�ات 4 الر�ضیات والعلوم
 

  :الشفوي ر�ختبا -
 الكتايب. الناحجون يف �ختبار واملرتحشات املرتحشون هیتأٔهل الجتیاز 

 املعامل املناقشة مدة مدة العرض مدة التحضري �ختبار
 تقدمي درس يف التخصص

 3 دقيقة 20 دقيقة 30 ا�اتس 3 هيم مواد اللغة العربیة واللغة الفر�س�یة والر�ضیات)(
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 )مجیع التخصصات( إال�دادي والتأٔهیيل �سلكيه لتعلمي الثانويل �لنس�بة    •
 :ر الكتايب�ختبا -

 املعامل مدة �جناز �ختبار

 1 سا�ات 5 اختبار يف مادة التخصص -

 1 سا�ات 5 و�لوم الرتبیة التخصص مادةاختبار يف دیداكتیك  -

 
 
  :ر الشفوي�ختبا -

  .ر الكتايبالناحجون يف �ختبا واملرتحشات املرتحشون هیتأٔهل الجتیاز 

 املعامل املناقشةمدة  مدة العرض مدة التحضري ختبار�

 3 دقيقة 20 دقيقة 30  سا�ات 3 تقدمي درس يف التخصص

 
 ا��ن مت انتقاؤمهرتحشات واملرتحشني الحئة امل�رش  ،واسطة لك الوسائل ا�ٔخرى املتا�ةبو  دميیة�ٔاك�رب املوقع إاللكرتوين ل، یمت

 ، وكذا ٔأسامء الناحجات والناحجني يف �ختبارات الكتابیة والشفویة.�تالجتیاز املبار
 ابة اس�تد�اء رمسي للمعنیني �ٔ�مر.مبثعن لواحئ املقبولني الجتیاز �ختبارات ٕال�الن معلیة اوتعترب 

 

 :�ٔاكدميیاتحقوق وواجبات أ�ساتذة املتعاقد�ن مع ا -5
واملرتحش (ة) الناحج (ة) بصفة هنائیة يف املباراة اخلاصة مبسطرة بصفهتا مؤسسة معومية،  ،یربم بني ا�ٔاكدميیة مبوجب عقد یمت التوظیف

 هذا النوع من التوظیف.
   حيدد هذا العقد ا�ال الرتايب ملزاو� املهام وكذا حقوق والزتامات الطرفني املتعاقد�ن؛ 
 ٔأ�م، یمت تعویضه مبرتحش(ة) أٓخر(ى) من بني  5لف ٔأ�د املرتحشني الناحجني عن توقيع العقد املذ�ور، يف ٔأ�ل ٔأقصاه يف �ا� خت

 املرتبني يف الحئة �نتظار حسب �س�تحقاق؛
 یربم هذا العقد ملدة حمددة يف س�نتني  خيضع املتعاقد �الل الس�نة أ�وىل لتقيميني للمردودیة املهنیة ؛ 
  هذا العقد ملدة س�نة قاب� للت�دید بصفة تلقائیة بعد سنيت التدریب املشار ا�هيام ٔأ�اله وبعد اجتیاز بن�اح امت�ان التأٔهیل یمت جتدید

 املهين ا�ي سينظم �الل سنيت التدریب لفائدة أ�ساتذة املتعاقد�ن؛  
  د ٔأقىص لالس�تدراك يف مدة سنيت التدریب. كام التأٔهیل املهين ٔأربع مرات كامت�ان حيق لٔ�ساتذة املتدربني املتعاقد�ن اجتیاز�

 هتدف لتعز�ز قدراهتم املهنیة والبیداغوجية.تأٔهیلیة تنظم أ�اكدميیة لفائدة أ�ساتذة املتدربني املتعاقد�ن دورات �كوینية و 
 ؛لتلقايئ للعقد�ذ بعني �عتبار للرتيق والت�دید ایؤ املهين بصفة متواص�  ٔأداءمه لتقيمي نو أ�ساتذة املتعاقد خيضع 
 .ال خيول هذا العقد إالدماج يف ٔأسالك الوظیفة العمومية 
  متتع أ�ساتذة املتعاقدون �حلقوق ویلزتمون �لواجبات املنصوص �لهيا يف عقود التوظیف املربمة مع أ�اكدميیات، و�ر�كز ٔأساسا و�

 �ىل مایيل:

 احلقوق: -
 ع أ�ساتذة املتعاقدون ٔأساسا �حلقوق التالیة:�متت
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ٔ�اكدميیة، ويه ٔأجرة مماث� لٔ�جرة اليت یتقاضاها أ�س�تاذ املرتب شهریة ترصف من مزيانیة ا : ٔأجرة جزافيةاحلق يف أ�جرة •
 )؛10(السمل  يف ا�ر�ة الثانیة

 : التعویضات العائلیة والتعویض عن املنطقة؛احلق يف التعویضات •
 احلق يف الرتقية:  •

 الرتقية يف الرتبة؛ 
  ملائة من �دد  20س�نوات من أ�قدمية ويف �دود  10�ة عن طریق �ختیار بعد التوفر �ىل الرتقية يف ا�ر�

 املس�توفني للرشط املطلوب؛
  13س�نوات من أ�قدمية ويف �دود  6الرتقية يف ا�ر�ة عن طریق امت�ان الكفاءة املهنیة بعد التوفر �ىل 

 �ملائة من �دد املس�توفني للرشط املطلوب. 
 : خصالر  يف احلق •

 ٔأداء ةورخص خطرية، ٔأو �ائلیة ٔ�س�باب �س�تثنائیة الرخص ،)العط�( الس�نویة الرخصة إالداریة: الرخص 
 احلج؛ مناسك

 ؛)ٔأس�بو�ا 14( الوالدة رخصة 
 أ�مد طوی� مرض أ�مد، ورخص متوسطة مرض رخص أ�مد، قصرية مرض رخص املرضیة: الرخص. 

 

 >>امحلایة �ج�عیة: يف احلق •

 إالجباریة املسري من طرف الصندوق الوطين ملنظامت �حتیاط  الصحیة التغطیة نظام يف الخنراطا
 �ج�عي؛

 الصحیة املسري من طرف "التعاضدیة العامة للرتبیة الوطنیة"؛ التغطیة نظام �خنراط يف 
 والتكو�ن؛ للرتبیة �ج�عیة �ٔ�عامل للهنوض السادس محمد �خنراط يف مؤسسة 
 الشغل؛ حوادث عن التعویض 
 .التقا�د 

 

>:الواجبات -
 املتعاقد�ن التقيد ٔأساسا مبا یيل: أ�ساتذة جيب �ىل

 عقد التوظیف؛ يف الواردة أ�حاكم ا�رتام 
 مضن النفوذ الرتايب  وكذا التعیني اجلدید 2017-2016املؤقت ملا تبقى من الس�نة ا�راس�یة العمل  مقر قبول

 ؛للمباراةاملنظمة  احملدد من طرف أ�اكدميیة
 القيام مبهام التدر�س وفق احلصة �س�بوعیة املنصوص �لهيا يف العقد اكم�؛ 
 املطلوبة؛ ا�ٓ�ال دا�لٕاجناز املقررات  �ىل والعمل یة�ملناجه الرمس  التقيد 
 التالميذ؛ تعلامت تقيمي 
 املدرس�یة؛ أ��شطة يف املشاركة 
 إالشهادیة؛ س�یةاملدر  �مت�ا�ت وتصحیح املسامهة يف معلیات احلراسة 
 التدر�س؛ �نة ٔأ�القيات ا�رتام 
 وتعل�ت السلطة الرئاس�یة؛ لتوجهيات �متثال 
 ملها�م؛ ممارس�هتم �الل والو�ئق واملعلومات املعطیات �رش ٔأو �رسیب و�دم الك�ن واجب 
 التأٔهیلیة املنظمة لفائدهتم؛ التكوینية ل�ورات �خلضوع �لزتام 
 الس�نة؛ �الل مرتني املهين أ�داء ميلتقي �خلضوع �لزتام 
 ؛العقد الرتبویة رشطا رضور� لت�دید �كون الن�اح يف امت�ان �هلیة �لزتام 
 العقد مدة ٔأثناء مذر للرحب �شاط ٔأو معل ٔأي ممارسة �دم. 
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