
 

 

 

 

 

 
 

بتحديد شروط وكيفيات تنظيم  ..21نونبر  22الصادر في  .112..21المرسوم رقم  وعمال بمقتضيات ،في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ..21ديسمبر 22الصادر في  11.2..21رقم  للمرسومتفعيال 
مراكز الجهوية لمهن إلى التعلن وزارة التربية الوطنية عن تنظيم مباراة الدخول ، الثانوي اإلعداديوبناء على قرار وزير التربية الوطنية بتحديد كيفية تنظيم مباراة الدخول إلى مسلك تأىيل أساتذة التعليم  ،مباريات التوظيف في المناصب العمومية

 :ت التاليةالتحديداوذلك وفق  -الثانوي اإلعدادي مسلك تأىيل أساتذة التعليم  -التربية والتكوين

 التخصصات

 مراكز إجراء المباراة

المراكز الجهوية لمهن التربية ) 

 والتكوين (

المناصب 

 المخصصة 

تاريخ 

إجراء 

 المباراة

 ملـــف الترشيــح حـروط الترشيــش

 مراكش اللغة العربية
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ثفتح هذه املباراة يف وجه املرتحشني املغاربة اذلين ال 

و  س نة غند اترخي ا جراء املباراة 54يتجاوز س هنم 

 :ػىل الأكل احلاضوني

  جازة يف املساكل اجلامؼية ػىل شهادة اال 

 نورتبية أأو ما يؼادمها؛

  جازة يف جازة أأو شهادة اال  ػىل شهادة اال 

جازة املهنية أأو ما  ساس ية أأو شهادة اال  ادلراسات الأ

حداها، واخلاضؼني الهتلاء أأويل بناء ػىل  يؼادل ا 

موفات امرتش يح املتضمنة نوواثئق وامشهادات اميت 

ة ثؼكس ثوفر املؼنيني ابلأمر ػىل امكفاءات امنظري

 وامؼومية املامثةل نوتكوين يف املساكل اجلامؼية نورتبية.

 

 

ظوب املشاركة يف املباراة مؼبأأ حسب اهمنوذج ) مشفوػا برتخيص  -

من الأاكدميية اجلهوية نورتبية وامتكوين ابمنس بة نوموظفني امؼاموني 

بوزارة امرتبية اموظنية(، اذلي ميكن حسـبه من موكـع اموزارة غـىل 

هرتهيت أأو من أأكرب مركز هجوي ملهن  www.men.gov.ma، الأ

 امرتبية وامتكوين.

ضل بعاكة امتؼريف اموظنية؛ -  وسخة مشهود مبعابلهتا لأ

 - ضل امشهادة املعووبة؛  وسخة مشهود مبعابلهتا لأ

 -  بسكل مجموع امنلط احملطل ػوهيا يف مجيع املواد ظيةل مدة ادلراسة

جازة؛  اال 

 رساةل امتحفزي؛ -

 ربان حيمالن غنوان املرتحش.نظرفان بريداين مت -

 

 الرباط اللغة الفرنسية
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 طنجة اللغة اإلنجليزية
 

211 

 وجدة الدراسات اإلسالمية
 

.21 

 221 انزكان علوم الحياة واألرض

 221 البيضاء الفيزياء والكيمياء

 291 القنيطرة الرياضيات

 211 ةوجد االجتماعيات

 21 البيضاء اإلعالميات

 21. تازة التربية البدنية

  2411 المجموع العام 

وتعويضا جزافيا  2.2 االستدالليالتي تستغرق سنة دراسية كاملة، األجرة المطابقة للرقم ، ويتقاضون خالل مدة تكوينهم، واختبارات شفوية اختبارات كتابيةيجتاز المترشحات و المترشحون المقبولون بصفة مباشرة أو الذين تم انتقائهم،  -
 درىم شهريا، ويستفيدون عند االقتضاء، من التعويضات العائلية  المخولة للموظفين . 111قدره 

وىو  21.2يونيو  22 يومقبل متم  ،الجهوي لمهن التربية والتكوين المتوفر على التخصص المطلوب كما ىو مبين في الجدول أعاله عن طريق البريد العادي ) أو بواسطة اإليداع المباشر( إلى المركزالترشيـح  طلبات يجب أن تصل
 مركز جهوي لمهن التربية والتكوين،أو من  ؛www.men.gov.maآخر أجل لقبول الترشيحات، ويمكن سحب مطبوع المشاركة في المباراة من موقع الوزارة: 

 ويعتبر الغيا كل ملف ترشيح تنقصو إحدى الوثائق أو يتضمن أخطاء في المعلومات، أو ورد خارج اآلجال المحددة أعاله.

 

 إعـــــالن عـــــــن مباريــــــات
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