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********** 

، ديميةمباريات توظيف األطر النظامية لألكاعن إجراء  الداخلة وادي الذهب لجهة نوالتكويتعلن األكاديمية الجهوية للتربية 
وامللحقين  ، وملحقي القتصاد واإلدارة وامللحقين التربويينبتدائي وأساتذة التعليم الثانوي التعليم ال  والخاصة بأساتذة
وطبقا للبرمجة الزمنية إلجراء  1رقم املرفق  الجدول املناصب املحددة في في حدود  .2022نونبر  27األحد  يومالجتماعيين، وذلك 

 .2رقم املرفق الجدول في مباريات التوظيف املحددة 

 أوال: الترشيح  

املترشحين عبر البوابة على طلب الترشيح اإللكتروني من طرف املصادقة و يتم الترشح لجتياز الختبارات الكتابية 
التابعة اإلقليمية  فيه املترشح)ة( املديريات والذي يبين(، http:// tawdif.men.gov.ma)التوظيف بمباريات  الخاصة اإللكترونية

 اختياره. مرتبة حسبفي حالة نجاحه،  التي يرغب في العمل بها،للنفوذ الترابي لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 

املديريات اإلقليمية التي اختارها املترشح، مرتبة حسب الستحقاق، وفي حدود ويتم اإلعالن عن لئحة الناجحين حسب 
 .املناصب املتبارى في شأنها

 نونبر  22إلى  8 خالل الفترة املتراوحة من السالفة الذكر، وتتم املصادقة على طلبات الترشيح عن طريق البوابة اإللكترونية
2022. 

إما أستاذ التعليم الثانوي أو أستاذ التعليم  ،وال يمكن للمترشح)ة( أن يصادق إال على طلب واحد حسب اختياره)ها(
 أو ملحق االقتصاد واإلدارة أو ملحق تربوي أو ملحق اجتماعي.االبتدائي 
 يصادق على ترشيحه)ها( إال في تخصص واحد.أن الثانوي للمترشح)ة( ملباراة توظيف أستاذ التعليم  ال يمكن)ها(كما 

 شروط الترشيح:  -1

 املباريات في وجه املترشحين غير املوظفين، املتوفرين على الشروط التالية:تفتح     
 شروط عامة: 1.1

 أن يكونوا حاملين للجنسية املغربية؛ 
  ؛قضائي بعقوبة سالبة للحريةحكم املدنية، وأل يكون قد صدر في حقهم  الوطنية أن يكونوا متمتعين بالحقوق 
 ؛تاريخ إجراء املباراةسنة عند  30عن سنهم يزيد  أل 
 ؛ملشرط القدرة البدنية ملزاولة املهام املسندة إليه نأن يكونوا مستوفي 
 في السجل املركزي الخاص بالتأديب؛ وا مسجلينأن ل يكون 

 ؛تربطهم عالقة شغل مع أي مشغل آخرل أ 
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 واملؤهالت الجامعية املطلوبة لجتياز مباراة التوظيف في  أو ما يعادها، الوطنية هاداتالشعلى  ن يكونوا حاصلينأ
 : اإلطار والتخصص املطابق، وذلك وفق التحديدات التالية

 :الجهوية للتربية والتكوين ألكاديميةالنظامية ل طر األ بالنسبة للمترشحين ملباراة توظيف األساتذة  .أ

   شهادة اإلجازة في التربية أو شهادة اإلجازة في املسالك الجامعية للتربية، أو ما يعادلهما؛ 

 اإلجازة املهنية أو ما يعادلهما شهادة اإلجازة في الدراسات األساسية أو شهادة. 
 :نللتربية والتكوياألطر النظامية لألكاديمية الجهوية  لحقي االقتصاد واإلدارةم بالنسبة للمترشحين ملباراة توظيف  .ب

  ها.أو ما يعادل ةأو التدبيري ةأو القتصاديالقانونية  سالكاملالدراسات األساسية في شهادة اإلجازة في  
 :الجهوية للتربية والتكوين األطر النظامية لألكاديمية مللحقين التربويينبالنسبة للمترشحين ملباراة توظيف ا -ج

 تخصص تحضير املختبرات املدرسية: -

 سههية الدراسههات األسههاالتربية أو شهههادة اإلجازة في املسههالك الجامعية للتربية أو شهههادة الجازة في  شهههادة اإلجازة في
 .علوم الحياة واألرض أو ما يعادل إحداهاأو شهادة اإلجازة املهنية في مجال الفيزياء أو الكيمياء أو 

 تخصص الحراسة التربوية والتوثيق: -

 ؛ما يعادلهماساسية أو شهادة اإلجازة املهنية في جميع التخصصات، أو أل الدراسات افي  شهادة اإلجازة 
 :الجهوية للتربية والتكويناألطر النظامية لألكاديمية  مللحقين االجتماعيينبالنسبة للمترشحين ملباراة توظيف ا .د

 ؛دبلوم املعهد الوطني للعمل الجتماعي بطنجة 
 علم الجتماع أو أوالفلسفة أو علم النفس  الدراسات األساسية أو شهادة اإلجازة املهنية في مجالت اإلجازة في شهادة 

 .هماما يعادل
شروط خاصة 1.2

 ي يشهههههههترط ففإنه ، عالوة على التوفر على الشههههههههادات الطلوبة املشهههههههار إليها أعاله، بالنسببببببببة للتدرعل بالتعليم االبتدائي
 التوفر على كفايات نظرية وعملية مماثلة للحاصلين على شهادة اإلجازة في التربية. املترشحين

  ل يمكن الترشهههههههح إل في املواد الدراسهههههههية املطابقة ملجال التخصهههههههص، ويل ى فإنه  ،بالنسببببببببة للتدرعل بالتعليم الثانوي
البدنية والرياضههية التي يتم فيها قبول جميع كل ترشههح غير مطابق لتخصههص الشهههادة املد،ى بها، باسههتةناء مادة التربية 

، على أن يخضهههههههههع املعنيون باألمر لختبار عملي لقياأل مسهههههههههتوى األداء الرياتههههههههه ي مباشهههههههههرة بعد الختبار التخصهههههههههصهههههههههات
 الكتابي.

إلجازة اأو شهادة اإلجازة في التربية شهادة ، فإنه يفتح في وجه حاملي للترشح لتدرعل مادة التكنولوجيا بالنسبة          
هادة شأو الدراسات األساسية  شهادة الجازة في أو تالعلوم والتقنيا في أو شهادة اإلجازةالتربية  يفي املسالك الجامعية ف

 ، أو ما يعادل إحداها.الهندسة الصناعيةاملهنية في  اإلجازة
 ملف الترشيح: -2

 يتكون ملف الترشيح من الوثائق:
 التوظيف؛مباريات الخاصة باإللكترونية املستخرج عبر البوابة  الترشيح وصل 

  منشهههههههههههور  املعادلةأو الشههههههههههههادة املعترف بمعادلبها م هههههههههههحوبة بنسهههههههههههخة من قرار  بلوم املطلوبالشههههههههههههادة أو الدنسهههههههههههخة من
 ؛األجنبيةبالنسبة للشهادات  ،بالجريدة الرسمية

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

ن إيداع ريد الوثائق من الصفة املادية، فإتوظيف تكنولوجيا املعلومات وتبسيط املساطر واعتماد الخدمات الرقمية وتجفي إطار    
بشكل يمكن من تقليص تبادل ( http:// tawdif.men.gov.maالخاص بمباريات التوظيف )امللفات سيتم عبر املوقع اإللكتروني 

 ملفاتهم.الوثائق الورقية والحد من تنقل املترشحات واملترشحين، باعتماد تقنية رفع النسخ اإللكترونية لوثائق 
وتحميل هذه  (،SCANNERالضوئي)على املترشح)ة( نسخ وثائق ملف الترشيح باستخدام املساح  يتعينفإنه وفي هذا الصدد،     

أجل للمصادقة على  وهو آخر ،2022نونبر  22إلى  8من ابتداء  ، وذلكاملذكور  عبر هذا املوقع اللكتروني (PDF) النسخ في صيغة
 .املذكورة البوابة اإللكترونية رالترشيحات وإيداعها عب

اقبة  ملفات الترشيح  ثانيا: دراسة ومر

 ةاإلقليمي املديريات مستوى  واملراقبة علىللدراسة ، الجهوية للتربية والتكوين تحت إشراف األكاديمية، تخضع ملفات الترشيح
 نييين وامللحقين الجتماعالتربوين يوامللحقبالنسبة للمترشحين بسلك التعليم البتدائي، وكذا بالنسبة مللحقي القتصاد واإلدارة 

املترشح)ة( على الشروط املطلوبة بالنسبة للمترشحين بسلك التعليم الثانوي، وذلك للتأكد من توفر األكاديمية ستوى وعلى م
 .اةلجتياز املبار 

 

 ثالثا: االنتقاء األولي

 وفق الكيفيات والضوابط واملعايير املحددة، املحدثة لهذا الغرض املباراة لجان لدنو،ي من قاء أنتتخضع ملفات الترشيح ل 
 .لذلك

 :أطر التدريس، بالنسبة ملباراة توظيف ويستثنى من الخضوع لعملية النتقاء األو،ي
 ؛اإلجازة في التربيةشهادة حاملو  -

 .حاملو إجازة املسالك الجامعية في التربية، دوراتوبصفة استةنائية ولفترة محدودة تمتد لثالث  -

 

 رابعا: استدعاء املترشحين 

بمباريات  الخاصة عبر البوابة والعملية، الكتابيةتم انتقاؤهم لجتياز الختبارات  ناملترشحين الذي لوائحيتم نشر     
 كما يمكن نشرها باملواقع لجهة الداخلة وادي الذهب، والتكوينالتوظيف، وباملوقع اإللكتروني لألكاديمية الجهوية للتربية 

 .التابعة لهاليمية لمديريات اإلقاإللكترونية ل
 
قع بنفس البوابة واملوااملؤهلين لجتياز الختبارات الشفوية والعملية يتم نشر لئحة الناجحين في الختبارات الكتابية و 

 .ةاإللكترونية املذكور 
سمي الشفوية بمثابة استدعاء ر  والعملية والختباراتويعتبر اإلعالن عن لوائح املقبولين لجتياز الختبارات الكتابية     

  للمترشحين املعنيين.
 ( لستدعاء املترشحين.SMSالرسائل النصية القصيرة ) اعتماد تكوين،لألكاديميات الجهوية للتربية وال كما يمكن
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 الشفويةو  واالختبارات العمليةاالختبارات الكتابية  خامسا:

 االختبارات الكتابية:  -1

 يجتاز املترشحون اختبارات كتابية تحدد مواضيعها ومددها ومعامالتها كما يلي:
 بالنسبة ألطر التدرعل: .1.1

  التخصص املزدوج( االبتدائيالتعليم(: 
 

 املعامل مدة الإجناز ختبارالا
 مواد في اختبار 

 3 ساعة واحدة اللغة العربية 

 3 ساعة واحدة اللغة الفرنس ية 

 2 ساعة واحدة الرايضيات 

 2 ساعة واحدة العلوم 

 املواد وعلوم التربية ديداكتيكاختبار في 

 3 ساعة واحدة اللغة العربية 

  3 ساعة واحدة الفرنس يةاللغة 

 2 ساعة واحدة الرايضيات 

 2 ساعة واحدة العلوم 
 

 األمازعغية(اللغة تخصص لتعليم االبتدائي )ا: 
 

 املعامل مدة الإجناز الاختبار
 مواد في اختبار 

 5 ساعة واحدة ةالأمازيغي اللغة 

  2 ساعة واحدة حسب اختيار املرتحش الفرنس ية ةأأو اللغالعربية اللغة 

 2 ساعة واحدة الرايضيات 

 1 ساعة واحدة العلوم 

 اختبار في ديداكتيك املواد وعلوم التربية

  5 ساعة واحدة مازيغيةاللغة الأ 

  2 ساعة واحدة حسب اختيار املرتحش الفرنس ية ةالعربية أأو اللغاللغة 

 2 ساعة واحدة الرايضيات 

 1 ساعة واحدة العلوم 
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 لتعليم الثانوي ا:  
 

 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 

 

 النسبة ألطر الدعم اإلداري والتربوي واالجتماعي:ب -1.2

 واإلدارةو االقتصاد ملحق 

 

 املعامل اإلنجازمدة  اتاالختبار 
موضوع حول التدبير املادي واملالي واملحاسباتي 

 ملؤسسات التربية والتعليم العمومي
 3 ساعات (3ثالث )  

موضوع حول االختصاصات أو املهام املرتبطة بالوظيفة 
 املطلوب شغلها

 2 (2ساعتان )

 مللحقون التربويون ا  
 

 املعامل اإلنجازمدة  اتاالختبار 

حول االختصاصات أو املهام املرتبطة بالوظيفة موضوع 
 وأ)مجا،ي تحضير املختبرات املدرسية املطلوب شغلها

 الحراسة التربوية والتوثيق(
 3 ساعات (3ثالث )

موضوع حول التدبير اإلداري والتربوي ملؤسسات التربية 
 والتعليم العمومي

 2 (2ساعتان )

 مللحقون االجتماعيون ا 
 

 املعامل اإلنجازمدة  اتاالختبار 

 3 ساعات (3ثالث ) موضوع حول تحليل ظاهرة نفسية واجتماعية 

موضوع حول االختصاصات أو املهام املرتبطة بالوظيفة 
 املطلوب شغلها

 2 (2ساعتان )
 

 العملية: االختبارات -2

مادة التربية البدنية والرياضية، الختبار العملي مباشرة بعد الختبار الكتابي، حيث لتدريس يجتاز املترشحون 
( في هذا 20( من عشرين )10وتعد إقصائية كل نقطة تقل على عشرة ) ،الريات ي أدائهميخضعون لقياأل مستوى 

 الختبار.
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 :الشفويةاالختبارات  -3

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

 بالنسبة ألطر التدرعل: -1.3

 املعامل مدة املناقشة مدة العرض مدة التحضير االختبار
 10 دقيقة 30 دقيقة 20 (2ان )ساعت وضعية ومناقشةدراسة إعداد وتقديم 

 

 :النسبة ألطر الدعم اإلداري والتربوي واالجتماعيب -2.3

 املعامل مدة املناقشة االختبار
 15حول مهام واختصاصات اإلطار املمتحن في شأنه، وتمنح للمترشح  مقابلة

 دقيقة للتحضير للمقابلة الشفوية.
 3 دقيقة 30

 

 

 سادسا: اإلعالن عن النتائج النهائية

  األكاديمية ة، بموجب مقرر ملدير الستحقاقنهائية وكذا لوائح النتظار حسب  الناجحين بصفةيتم حصر لوائح 
بمباريات التوظيف وبوابة التشغيل  لكترونية الخاصةالبوابة اإل عبر تنشرالجهوية للتربية والتكوين، و  

كما يمكن نشرها باملواقع  ،لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وباملوقع اإللكتروني(، public.ma-www.emploiالعمومي)
  .التابعة لهالمديريات اإلقليمية اإللكترونية ل

   اقبة الوثائق املُكونة مللفات املترشحين الناجحين بصفة نهائية في املباراة، أن مترشحا سبق أن أعلن  إذا ثبت عند مر
سلك ال ، بما في ذلك التوفر على الشهادة املطابقة ملواصفاتواحد أو أكثر من الشروط املطلوبةعن نجاحه، ال يتوفر على 

بإلغاء  لجهة الداخلة وادي الذهبوالتخصص واإلطار املتبارى حوله، تقوم األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 
وتعمل على تعويضه بمترشح آخر مرتب، حسب الستحقاق، في لئحة النتظار تتوفر فيه الشروط  وإخباره بذلك،نجاحه، 
 املطلوبة.

       في  عاأو الخدالغش  حالة، عند ثبوت لجهة الداخلة وادي الذهبألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين اكما تقوم
 7اريخ الصادر بت 1.58.060، باتخاذ اإلجراءات املنصوص عليها في الظهير الشريف رقم أي مترشح هذه املباراة من قبل

 (.1958يونيو  25) 1377ذي الحجة 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.emploi-public.ma/
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 ابعا: التكوين التأهيلي س

  ملدة ملهن التربية والتكوين ةكز الجهويايخضع املترشحون، الذين تم اإلعالن عن نجاحهم بصفة نهائية لتكوين تأهيلي باملر 
 درهم؛( 1400قدره ألف وأربعمائة )تعويضا شهريا  خالله ون يتقاض ،( أشهر7ل تقل عن سبعة )

 التوظيف عن اللتحاق باملركز الجهوي ملهن  ياتبين املترشحين الناجحين في مبار  في حالة تخلف مترشح واحد أو أكثر من
يتم تعويضه، بعد إخباره بذلك، بمترشح آخر من بين  أيام، 5أقصاه التربية والتكوين، بدون مبرر مقبول، في أجل 

 .املترشحين املرتبين في لئحة النتظار حسب الستحقاق
 

o  مباراة توظيف األساتذة:لناجحين في لبالنسبة 
 

 قصد جعلهم قادرين على ممارسة األكاديمية واملهنية األساسية الكفايات هدف التكوين التأهيلي إ،ى إكساب املترشحيني 
 ناجعة ملهنة التدريس؛

  الرتبة األو،ى الذين استوفوا جميع وحدات التكوين املبرمجة خالل السنة األو،ى من التكوين التأهيلي في املترشحون يعين 
تمتد على مدى سنة دراسية كاملة، بمؤسسات عملهم ويستفيدون من سنة تكوينية ثانية،  ربين،دكمتمن الدرجة الثانية 

ودورات تكوينية  ،القسم ةتنظم على شكل تكوين بالتناوب يخصص إلجراء تدريب مؤطر في وضعية تحمل كامل ملسؤولي
 حضورية باملركز الجهوي ملهن التربية والتكوين ودورات تكوينية عن بعد، تخصص لتيهئ امتحان الكفاءة التربوية.

o  لناجحين في مباراة توظيف ملحقي االقتصاد واإلدارة وامللحقين التربويين وامللحقين االجتماعيين:لبالنسبة 

 ارات الالزمة ملمارسة املهام املنوطة بهم؛امله يهدف التكوين إ،ى اكساب املترشحين 

  تكوين أطر الدعم اإلداري  بسلك باملراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين الذين استوفوا جميع وحدات التكوين املترشحون يعين 
يم بمؤسسات التربية والتعل املهام املحددة لهمملزاولة  ،الرتبة األو،ى من الدرجة الثانية كمتدربين والجتماعي، فيوالتربوي 
 .العمومي

 
 :ملحوظة 

 وذلك حسب املديرية اإلقليمية والسلك واإلطار  ،في شأنها من عدد إمكانيات التوظيف املتبارى ( %7ة )سيتم تخصيص نسب
ف البصر واألشخاص في تطبيقا للمقتضيات القانونية املتعلقة بالرعاية الجتماعية للمكفوفين وضعا ، وذلكوالتخصص

 وضعية إعاقة؛

 لجتياز هذه  واملد،ى بها من قبل بعض املترشحين ،الجامعية املعنية اتمن طرف املؤسساملسلمة النجاح  دبالنسبة لشواه
 ؛املحصل عليها واملسلك وامليزةالتخصص  وجوبا،، أن تتضمن ، فإنه يتعيناملباريات

  ملهن  لدى املركز الجهوي  همأعاله، استكمال الوثائق املكونة مللفاتيتعين على املترشحين الناجحين في املباريات املشار إليها
 .الستفادة من التكوينقبل الشروع في وذلك بما في ذلك نسخة من الشهادة املطلوبة، ، والتكوين التربية
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