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 سطات- الدار البيضاء  لجهة والتكويناألكاديمية الجهوية للتربية 

 

 إعالن 

 توظيف عن إجراء مباراة 

الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار    األطر النظامية لألكاديمية أساتذة التعليم الثانوي من الدرجة الثانية، 

 سطات-البيضاء

 ********** 

أساتذة التعليم الثانوي من توظيف   اةمبار سطات عن إجراء  -الدار البيضاء  لجهة  ناألكاديمية الجهوية للتربية والتكويتعلن       

الجدول املرفق  في  طبقا للبرمجة الزمنية املحددة  ،  2023يناير    22األحد    يومديمية، وذلك  األطر النظامية لألكاالدرجة الثانية،  

   املناصب والتخصصات التالية:، وفي حدود بهذا اإلعالن

 الرياضيات  اللغة الفرنسية
 منصبا  22 منصبا  212

 أوال: الترشيح  

الكتابية           االختبارات  الجتياز  الترشح  البوابة  و يتم  عبر  املترشحين  طرف  من  اإللكتروني  الترشيح  طلب  على  املصادقة 

 (.http:// tawdif.men.gov.ma) بمباريات التوظيف  الخاصة  اإللكترونية

يناير   19إلى    5من    متدةخالل الفترة امل وتتم املصادقة على طلبات الترشيح عن طريق البوابة اإللكترونية السالفة الذكر،        

 ال يمكن للمترشح)ة( أن يصادق على ترشيحه)ها( إال في تخصص واحد.، و 2023

 شروط الترشيح:  -1

 املترشحين غير املوظفين، املتوفرين على الشروط التالية: املباريات في وجه تفتح     

 أن يكونوا حاملين للجنسية املغربية؛  •

 ؛ حكم قضائي بعقوبة سالبة للحريةاملدنية، وأال يكون قد صدر في حقهم   الوطنية أن يكونوا متمتعين بالحقوق  •

 ؛ تاريخ إجراء املباراةسنة عند  30عن سنهم يزيد  أال •

 ؛ ملشرط القدرة البدنية ملزاولة املهام املسندة إليه نمستوفيأن يكونوا  •

 في السجل املركزي الخاص بالتأديب؛ وا مسجلينأن ال يكون •

 تربطهم عالقة شغل مع أي مشغل آخر؛ أال  •

  يعادلهما،جامعية للتربية، أو ما شهادة اإلجازة في التربية أو شهادة اإلجازة في املسالك العلى  أن يكونوا حاصلين •

 .التخصصات املطلوبةفي  اإلجازة املهنية أو ما يعادلهما شهادة اإلجازة في الدراسات األساسية أو شهادة أو
 

 ملف الترشيح: -2

 يتكون ملف الترشيح من الوثائق:

 املستخرج عبر البوابة اإللكترونية الخاصة بمباريات التوظيف؛  الترشيح  وصل •

نسخخخخخخة من الشخخخخخهادة أو الدبلوم املطلود أو الشخخخخخهادة املعترف بمعادلةها مقخخخخخحوبة بنسخخخخخخة من قرار املعادلة منشخخخخخور  •

 بالجريدة الرسمية، بالنسبة للشهادات األجنبية؛

 نسخة من شهادة البكالوريا؛ •

 الوطنية للتعريف.نسخة من البطاقة   •
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 إيداع ملفات الترشيح: -3

توظيف تكنولوجيا املعلومات وتبسيط املساطر واعتماد الخدمات الرقمية وتجريد الوثائق من الصفة املادية، فإن  في إطار     

( بشكل يمكن من تقليص http:// tawdif.men.gov.maإيداع امللفات سيتم عبر املوقع اإللكتروني الخاص بمباريات التوظيف )

 تبادل الوثائق الورقية والحد من تنقل املترشحات واملترشحين، باعتماد تقنية رفع النسخ اإللكترونية لوثائق ملفاتهم.
ذه (، وتحميل هSCANNERوفي هذا الصدد، فإنه يتعين على املترشح)ة( نسخ وثائق ملف الترشيح باستخدام املساح الضوئي)    

وهو آخر أجل للمصادقة   ،2023يناير    19إلى    5من  ( عبر هذا املوقع االلكتروني املذكور، وذلك ابتداء  PDF) النسخ في صيغة
 على الترشيحات وإيداعها عبر البوابة اإللكترونية املذكورة.

 

اقبة  ملفات الترشيح  ثانيا: دراسة ومر

وذلك للتأكد من توفر املترشح)ة(  مستوى األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين،    للدراسة واملراقبة على  تخضع ملفات الترشيح
 . اةعلى الشروط املطلوبة الجتياز املبار 

 

 ثالثا: االنتقاء األولي 

 املحدثة لهذا الغرض، وفق الكيفيات والضوابط واملعايير املحددة  قاء أولي من لدن لجان املباراةنتتخضع ملفات الترشيح ال 
 لذلك.

 : ، بالنسبة ملباراة توظيف أطر التدريسويستثنى من الخضوع لعملية االنتقاء األولي
 ؛اإلجازة في التربيةشهادة حاملو  -
 .حاملو إجازة املسالك الجامعية في التربية، دوراتوبصفة استثنائية ولفترة محدودة تمتد لثالث  -

 

 رابعا: استدعاء املترشحين  

الذي  لوائحيتم نشر       الكتابية  ناملترشحين  انتقاؤهم الجتياز االختبارات  البوابة الخاصة  ،تم  التوظيف،    عبر  بمباريات 
ل اإللكترونية  باملواقع  نشرها  يمكن  كما  والتكوين،  للتربية  الجهوية  لألكاديمية  اإللكتروني  اإلقوباملوقع  ليمية لمديريات 

 التابعة لها. 
 

االختبار  في  الناجحين  الئحة  نشر  واملواقع ويتم  البوابة  بنفس  الشفوية  االختبارات  الجتياز  املؤهلين  الكتابية  ات 
 اإللكترونية املذكورة. 

رسمي      استدعاء  بمثابة  الشفوية  واالختبارات  الكتابية  االختبارات  الجتياز  املقبولين  لوائح  عن  اإلعالن  ويعتبر 
   للمترشحين املعنيين.

 
 

 

 واالختبارات الشفويةخامسا: االختبارات الكتابية  

 االختبارات الكتابية:   -1

 يجتاز املترشحون اختبارات كتابية تحدد مواضيعها ومددها ومعامالتها كما يلي:

  

 املعامل  مدة اإلنجاز  االختبار 

 10 ساعات (4أربع ) التخصصمادة أو مواد  في اختبار 

 5   (2ساعتان ) اختبار في علوم التربية

 5 ( 2ساعتان )  التخصصاختبار في ديداكتيك مادة أو مواد 
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 : االختبارات الشفوية  -2

 . الكتابية االختبارات في املباراة  لجان قبل من نجاحهم عن املعلن املترشحون  الشفوية االختبارات الجتياز يتأهل
 وذلك وفق التحديدات التالية:  ،املحدثة لهذا الغرض  املباراة ت الشفوية على شكل مقابلة مع لجنةيتم إجراء االختبارا 

 
 املعامل  مدة املناقشة  مدة العرض  مدة التحضير  االختبار 

 10 دقيقة  30 دقيقة  20 ( 2ان )ساعت وضعية ومناقشة دراسة إعداد وتقديم  
 

 

 سادسا: اإلعالن عن النتائج النهائية

نهائية   • بصفة  الناجحين  لوائح  حصر  األكاديميةيتم  ملدير  مقرر  بموجب  االستحقاق،  حسب  االنتظار  لوائح   وكذا 
و   والتكوين،  للتربية  اإل  عبر   تنشرالجهوية  التشغيل البوابة  وبوابة  التوظيف  بمباريات  الخاصة  لكترونية 

والتكوينpublic.ma-www.emploiالعمومي) للتربية  الجهوية  لألكاديمية  اإللكتروني  وباملوقع  نشرها   ،(،  يمكن  كما 
   لمديريات اإلقليمية التابعة لها.باملواقع اإللكترونية ل

كونة مللفات املترشحين الناجحين بصفة نهائية في املباراة،    •
ُ
أن مترشحا سبق أن أعلن عن   إذا ثبت عند مراقبة الوثائق امل

التخصص   املطابقة ملواصفاتة  ، بما في ذلك التوفر على الشهاداحد أو أكثر من الشروط املطلوبةال يتوفر على و   ،نجاحه
وتعمل على تعويضه بمترشح  بذلك،  إخباره  و هوية للتربية والتكوين بإلغاء نجاحه،  املتبارى حوله، تقوم األكاديمية الج

 آخر مرتب، حسب االستحقاق، في الئحة االنتظار تتوفر فيه الشروط املطلوبة.
،  أي مترشح   في هذه املباراة من قبل  عو الخدا أ الغش    حالة، عند ثبوت  اديمية الجهوية للتربية والتكوينألك ا كما تقوم        •

رقم  ب الشريف  الظهير  في  عليها  املنصوص  اإلجراءات  بتاريخ    1.58.060اتخاذ  الحجة   7الصادر   ذي 
 (. 1958يونيو  25)  1377

 
 سابعا: التكوين التأهيلي 

 . ملهن التربية والتكوين ةكز الجهويا الذين تم اإلعالن عن نجاحهم بصفة نهائية لتكوين تأهيلي باملر  يخضع املترشحون 
 
 ملحوظة: ❖
تطبيقا للمقتضيات القانونية املتعلقة   وذلك( من عدد إمكانيات التوظيف املتبارى في شأنها،  %7سيتم تخصيص نسبة ) •

 بالرعاية االجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر واألشخاص في وضعية إعاقة؛ 

الجتياز   واملدلى بها من قبل بعض املترشحين  ،الجامعية املعنية  اتمن طرف املؤسساملسلمة  النجاح    دبالنسبة لشواه •

 املحصل عليها؛   واملسلك وامليزةالتخصص  وجوبا، ، أن تتضمن ، فإنه يتعيناةهذه املبار 

لدى املركز الجهوي ملهن   هماملشار إليها أعاله، استكمال الوثائق املكونة مللفات  املباراةيتعين على املترشحين الناجحين في   •

 .قبل الشروع في االستفادة من التكوينبما في ذلك نسخة من الشهادة املطلوبة، وذلك ، التربية والتكوين
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 الجدول املرفق 

 اة إجراء املبار  محطات الجدولة الزمنية ألهم

 

 فترة اإلنجاز  العمليات  رت

 تنظيم املباريات

 2023 يناير   19 إلى  5من إيداع ملفات الترشيح عبر املوقع اإللكتروني الخاص باملباريات  1

 2023 يناير   19 إلى  5من املطلوبة مراقبة ملفات الترشيح للتأكد من التوفر على الشروط  2

اإلعالن عن لوائح املقبولين الجتياز  و  االنتقاء األوليإجراء عملية  3

 االختبارات الكتابية 
 2023يناير    20 يوم

 2023يناير   22يوم  إجراء االختبارات الكتابية  4

 2023يناير  24يوم  اإلعالن عن نتائج االختبارات الكتابية   5

 2023يناير   26يوم  االختبارات الشفوية إجراء  6

7 
 اإلعالن عن اللوائح النهائية للناجحين في املباريات 

 ولوائح االنتظار

   2023يناير  28يوم 
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