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عـــالن عن  ا جراء مبـاراة ا 
 

حداث وتنظمي املراكز اجلهوية ملهن الرتبية 2011ديسمرب  23) 1433حمرم  27الصادر يف  2.11.672طبقا للمرسوم رمق  التكوين، ومعال و ( يف شأأن ا 

لتعلمي الثانوي التربيز ل  ايتمبارضري فية تنظمي مباراة ولوج سكل حتبتحديد كي  والتعلمي العايل والبحث العلمي وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين قراراتمبقتضيات 

ندس عية للمه اعلوم الصنالو  ،(اقتصادختصيص: تدبري و )علوم الاقتصاد والتدبري ة الفرنس ية، و واللغ ،(ختصص فزيايء)والعلوم الفزيايئية  ،الرايضياتالتأأهييل يف 

 .واملعلوميات مجة،الرت و  ،(ختصيص هندسة كهرابئية وهندسة مياكنيكية)

ىل الس نة الأوىل  الولوج مبارايتعن تنظمي  والتعلمي العايل والبحث العلمي والتكوين املهينتعلن وزارة الرتبية الوطنية    يزالترب  بارايتم ن سكل حتضري ما 

 وفق التحديدات التالية:وذكل  (2020 :)دورة يف هذه التخصصات
 

 التخصصات
 املقاعد

 اخملصصة
  وينالتككز امر 

آ خر آأجل 

 ل يداع

 امللفات

 ال عالن عن لحئة

املقبولني لجتياز 

 املباراة

 اترخي ا جراء

 الاختبارات الكتابية

 الرايضيات

 نيطرةالق  –ال س -الرابط       24    

 نونرب 7

2020 

عىل الساعة 

(12h.00) 

 11 ابتداء من

 2020نونرب 

 آ سفي –مراكش  24 2020نونرب  14و  13

 مكناس -فاس 24

 اللغة الفرنس ية
 آ سفي –مراكش  24

 2020نونرب  13
 مكناس  -فاس  24

 صص فزيايءخت-العلوم الفزيايئية
 آ سفي -مراكش  24

نونرب  15و  14و 13

2020 

24 

 سطات -ادلار البيضاء 

 30 ختصص: تدبريعلوم الاقتصاد والتدبري: 

 30  دقتصاختصص: اعلوم الاقتصاد والتدبري 

 العلو م الصناعية للمهندس ختصص:

 هندسة كهرابئية 

24 

 العلو م الصناعية للمهندس ختصص:

 هندسة مياكنيكية 

24 

 24 املعلوميات
 آ سفي -مراكش

 2020نونرب  14و  13 16 الرتمجة
 

لزمنية سب الربجمة اح التكوين و مبارايت التربيز جبميع املراكز اجلهوية ملهن الرتبية جترى الاختبارات الكتابية ملبارايت ولوج الس نة الأوىل من سكل حتضري 

لهيا يف اجلدول آأعاله.  املشار ا 

عالن  جراء الاختبارات الشفوية مبارشة بعد ال عالن عن نتاجئ الاختبارات  عنيمت ال  رتبية ملهن ال ةهوياجل  ملراكزاطرف من  وفق برجمة حتدد الكتابيةتوارخي ا 

ل للمرتحشني املقبولني يف الاختبارات الكتابية من دلن جلنة املباراة. .والتكوين  وليسمح ابجتياز الاختبارات الشفوية للمباراة ا 
 

  رشوط الرتش يح -1

 :آأن يكون )ة(يشرتط يف املرتحش

 من جنس ية مغربية؛ 
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 ا يعادل آأو م )يف التخصص املطلوب(،عىل الأقل عىل شهادة املاسرت آأو شهادة املاسرت املتخصص آأو دبلوم همندس ادلوةل  حاصال

حداها،  جراء املباراة س نة 35 وآأن ليتجاوز س نها  ( س نوات حسب 8)وآأن يلزتم ابلعمل يف التعلمي العمويم ملدة مثاين ؛ عند اترخي ا 

 ابلنس بة للمرتحشني الغري موظفني؛العمل، النصوص التنظميية اجلاري هبا 

  عند  لأقدمية هبذه الصفة( س نوات عىل الأقل من ا3ومتوفرا عىل ثالث )يكون آأس تاذا للتعلمي الثانوي التأأهييل من ادلرجة الثانية رمسيا آأن آأو

جراء املباراة جازة املهنيوحاصال عىل شهادة ال جازة آأو شهادة ال جازة يف ادلراسات الأساس ية آأ  ؛اترخي ا  حداها ة آأو مايو شهادة ال   يفعادل ا 

 التخصص املطلوب؛

  ليه بعد  مباراة التربيز. اجتيازآأن يقبل التعيني اذلي يس ند ا 

 

 ملف الرتش يح  -2

 :ن الواثئق التاليةيتكون ملف الرتش يح م

  وزارة ين للالالكرتو يمت حسبه من املراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين آأو من موقعطلب املشاركةwww.men.gov.ma   حسب وضعية

 ؛موظف)ة( آأو غري موظف)ة()املرتحش)ة( 

   حداهاآأو ما يعادل  )يف التخصص املطلوب(، سرت املتخصص آأو دبلوم همندس ادلوةلااملاسرت آأو شهادة املشهادة نسخة من  امصادق علهي ا 

 علمي الثانوي التأأهييل؛ساتذة التلغري آأ ابلنس بة 

  حداها يفآأو ملطلوب االتخصص  نسخة من شهادة ال جازة آأو شهادة ال جازة يف ادلراسات الأساس ية آأو شهادة ال جازة املهنية آأو مايعادل ا 

 ؛لأساتذة التعلمي الثانوي التأأهييلابلنس بة 

 نسخة من قرار الرتس مي ابلنس بة للمرتحشني املوظفني؛ 

  مصادق علهيا؛  البطاقة الوطنية للتعريفريف الوطنية آأو بطاقة التعنسخة من 

 

يد -3  اع ملفات الرتش يح ا 

يداع ملفات الرتش يح       دارة  -ل مقابل وص -ينبغي ا  لهيا املرتحش )ة(اابجلهة  املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكويندلى ا  جال قبل انرصام ال   ليت ينمتي ا 

 .آأي ملف بعد هذا التارخي ول يقبل، احملددة يف اجلدول آأعاله

 .حشنيرمسي للمرت  ويعترب هذا ال عالن مبثابة اس تدعاءاجلدول آأعاله،  الكتابية وفقلجتياز الاختبارات  بولنيق وس يعلن عن لواحئ امل 
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