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وعمال  ،في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ..21ديسمبر 22الصادر في  11.2..21لمرسوم رقم لتفعيال 
وبناء على  ،بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية ..21نونبر  22في  رالصاد .112..21المرسوم رقم  بمقتضيات

أنها تعلن وزارة التربية الوطنية ، قرار وزير التربية الوطنية بتحديد كيفية تنظيم مباراة الدخول إلى مسلك تأىيل أساتذة التعليم األولي و التعليم االبتدائي
والتعليم مسلك تأىيل أساتذة التعليم األولي   -مراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين إلى المباراة الدخول  21.2يوليوز  2و  4 ستنظم يومي

  . والتي ستجرى بمقرات المراكز المذكورة،  منصبا2011و يخصص لهذه المباراة  ،-االبتدائي

 ،سنة عند تاريخ إجراء المباراة 42جاوز سنهم تالذين ال ي المغاربة المترشحينالمترشحات و  مباراة في وجوىذه التفتح 
  على األقل: الحاصلين و 

  ؛شهادة اإلجازة في المسالك الجامعية للتربية أو ما يعادلها على 

  النتقاء أولي  نو والخاضع ،شهادة اإلجازة أو شهادة اإلجازة في الدراسات األساسية أو شهادة اإلجازة المهنية أو ما يعادل إحداىاعلى
ين بناء على ملفات الترشيح المتضمنة للوثائق والشهادات التي تعكس توفر المعنيين باألمر على الكفاءات النظرية والعلمية المماثلة للتكو 

 .في المسالك الجامعية للتربية

، ويتقاضون خالل مدة واختبارات شفوية يةاختبارات كتاب ،أو الذين تم انتقائهم بصفة مباشرة المقبولون المترشحون يجتاز المترشحات وو 
درىم شهريا، ويستفيدون  066وتعويضا جزافيا قدره  572م اإلستداللي قاألجرة المطابقة للر  ،التي تستغرق سنة دراسية كاملة ،تكوينهم

 .عند االقتضاء، من التعويضات العائلية  المخولة للموظفين 
 : ملف الترشيح

 الوثائق التالية :يتكون ملف الترشيح من   

 والتكوين بالنسبة للموظفين ص من األكاديمية الجهوية للتربية مشفوعا بترخي ) نموذجالمعبأ حسب  في المباراة المشاركة طلب
أو من أقرب مركز  www.men.gov.ma، لى األنترنيتـع ع الوزارةـمن موق وبـيمكن سحالذي  ،العاملين بوزارة التربية الوطنية(
 جهوي لمهن التربية والتكوين.

   التعريف الوطنية؛بطاقة  مشهود بمطابقتها ألصلنسخة 

  مشهود بمطابقتها ألصل الشهادة المطلوبة؛نسخة 

  طيلة مدة الدراسة بسلك اإلجازة؛مجموع النقط المحصل عليها في جميع المواد 

 رسالة التحفيز؛ 

  عنوان المترشح.ران يحمالن تنبمظرفان بريديان 

مركز جهوي لمهن التربية و التكوين، وذلك  إلى أيفي المشاركة في ىذه المباراة إيداع/ أو إرسال طلبات ترشيحهم الراغبات والراغبين  فعلى
 .وىو آخر أجل 21.2 يونيو 22متم يوم  قبل

 أخطاء في المعلومات، أو ورد خارج اآلجال المحددة أعاله.ويعتبر الغيا كل ملف ترشيح تنقصو إحدى الوثائق أو يتضمن 
 االتصال بأقرب مركز جهوي لمهن التربية و التكوين، أو أقرب أكاديمية جهوية للتربية والتكوين . يمكنوللمزيد من المعلومات 

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

