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عالن   ا 

 ساعدين امل  لتوظيف أ ساتذة التعلمي العايل عن ا جراء مباراة

  العلياال طر مبؤسسات تكوين 

 –قطاع الرتبية الوطنية  –

********** 
يف شأ ن النظام ال سايس اخلاص هبيئة ال ساتذة الباحثني مبؤسسات  1997فرباير  19 يف الصادر 2.96.804املرسوم رمق   طبقا ملقتضيات

بتحديد  1997يوليو  31الصادر يف  1243.97منه، ومعال مبقتضيات القرار رمق  21والس امي املادة  كام وقع تغيريه وتمتميه، تكوين ال طر العليا،

جراءات تنظمي املباراة اخلاصة بتوظيف أ ساتذة التع وزارة الرتبية تعلن  ، تمتميهكام وقع تغيريه و تكوين ال طر العليا عدين مبؤسسات لمي العايل املساا 

ابملراكز  ساعدينامل تعلمي العايل أ ساتذة ال لتوظيف  مباراةعن تنظمي قطاع الرتبية الوطنية ـ  ـوالبحث العلمي والتعلمي العايل والتكوين املهين الوطنية 

وذكل طبقا  ،2021يو ل يو  12 ننياال ث  يومابتداء من مركز تكوين مفتيش التعلمي والتكوين ومركز التوجيه والتخطيط الرتبوي و اجلهوية ملهن الرتبية 

 :التاليةللتحديدات 

 رشوط الرتش يح -1

 يشرتط يف املرتحش لهذه املباراة أ ن يكون:

 ؛ال حداهام مبعادلهتا معرتف أ خرى شهادة أ ية أ و دكتوراه ادلوةل حاصال عىل شهادة ادلكتوراه أ و 

  ؛ والتعلمي العايل والبحث العلميموظفا مرسام بوزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين 

 اترخي عند العلمي البحث العايل والتعلمي املهين والتكوين الوطنية الرتبية بوزارة ال قل عىل س نوات( 4) أ ربع ملدة همامه زاول قد 

جراء  .املباراة ا 

 ملف الرتش يح -2
 التالية:يتكون ملف الرتش يح من الواثئق 

  ؛الغرض لهذا املعد للمنوذج طبقا شأ هنا يف املتبارى املناصب حسب املباراة الجتياز الرتش يح بطاقة)*( 

 حدى املناصب الشاغرة اليت حتددها اال دارة )*(؛  الزتام كتايب ابلعمل يف ا 

 ( نسخ مصورة للشهادات واملؤهالت احملصل علهيا5مخس )؛ 

 ( نسخ ل طروحة ادلكتوراه؛5مخس ) 

 ( نسخ من ملف علمي 5مخس )املطلوب ابملنصب الصةل ذات املرتحش أ عامل مجموع يتضمن. 
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 املباراةاختبارات  -3
 الاختبارين التاليني: ،املذكورة أ عالهجيتاز املرتحشون املتوفرون عىل الرشوط 

 خاص بشهادات املرتحشني وأ عامهلم اختبار: 

نتاجات العلمية وال اكدميية وادليداكتيكية؛  -  اال 

 التجربة يف التدريس؛  -

 التجربة يف جمال تكوين ال طر الرتبوية.  -

  جلنة املباراةبني املرتحش و ومناقشة اختبار يف شلك عرض: 

سهام يف التكوين ابملركز املطلوب واملسامهة يف تطويره.قدمي مرشوع خشيص ت  -  لال 

 املناصب املتبارى يف شأ هنا -4

 .ذا اال عالنهب املرفق ز املعنية كام هو مبني يف اجلدولموزعة حسب التخصصات واملراك منصبا( 200) مائيتخيصص لهذه املبارايت 

يداع ملفات الرتش يح -5  ا 

جراء املبارايت كام هو مبنيعىل الراغبني يف املشاركة يف هذه  يداع ملفات ترش يحهم مبقرات ا  اجلدول املرفق هبذا  يف املبارايت ا 

ىل غاية يوم  2021يونيو  18امجلعة اال عالن، وذكل ابتداء من يوم  مساء،  (18:00)عىل الساعة السادسة  2021يوليو  2امجلعة وا 

 .اتحالرتش يكآخر أ جل لقبول 

 نرش نتاجئ الانتقاء -6

يداع ملفات الرتش يح، وعىل املوقعت  ال لكرتوين للوزارة ا نرش لواحئ املرتحشني املقبولني الجتياز اختبار العرض واملناقشة، مبراكز ا 

www.men.gov.ma  جراء الاختبارات حسبوتتضمن هذه اللواحئ توقيت وماكن  التخصصات، ويعترب هذا اال عالن مبثابة ا 

 واملرتحشني املقبولني. اس تدعاء الجتياز اختبار العرض واملناقشة ابلنس بة للمرتحشات

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 www.men.gov.maلوزارة: ل اال لكرتوين وقعاملمن الكتايب يسحب منوذج بطاقة الرتش يح والالزتام  )*(

http://www.men.gov.ma/

