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عـــــالن   إ 

  ودمبوجب عق مبارايت إلتوظيفإ جرإء ن ع

 .ة درعة اتفياللتجله لرتبية وإلتكوينلإجلهوية  إلأاكدمييةمن طرف 
************************** 

 

صاد ة إلوطنية وإلتكوين إملهين ووزإرة الاقتيوزإرة إلرتب بني  2016أأكتوبر  7بتارخي  7259عدد معال بأأحاكم إملقرر إملشرتك  

ىل ضامن إلسري إلعادي لدلرإسة هبذه  ،وتعزيزإ للموإرد إلبرشية مبختلف أأسالك مؤسسات إلرتبية وإلتعلمي إلعمويم وإملالية، وسعيا إ 

 حملددة يفإوفق إلأعدإد  وذكل ،2016نونرب 26و 25 ويمي مبوجب عقود للتوظيف ايتمبارعن تنظمي  تعلن إلأاكدميية إملؤسسات،

 . 2016نونرب  1بتارخي  7975من إملقرر إملشرتك رمق  4طبقا لأحاكم إملادة  ،إل عالن دو  إملرفق هبذإإجل
 

  :إلرتش يحرشوط ـ 1
لهيا أأعاله مبارايت إلتوظيفتفتح    إلتالية:إملتوفرين عىل إلرشوط  ،غري إملوظفني ،يف وجه إملرتحشات وإملرتحشني ،إملشار إ 

 رغربية إملجنس ية وإ حاملني للأأن يكون 

 جنحة قد صدر يف حقهم مقرر ابل دإنة بسبب إرتاكهبم جناية أأو  ، وأأل يكونعني ابحلقوق إملدنيةوإ ممتتأأن يكون 

  2017-2016بصفة إس تثنائية خبصوص إملومس إدلرإيس  توقيع عقد إلتوظيف س نة عند اترخي 47أأل يتجاوز معرمه  

 عىل إلأقل: نيحاصل وإأأن يكون 

  وين يف مؤهالت نظرية وأأاكدميية مماثةل للتكوإملتوفرين عىل لها، أأو ما يعاد معية للرتبيةيف إملساكل إجلاعىل شهادة إل جازة

  إملساكل إجلامعية للرتبية

 إملس تفيدين من إلربانمج إحلكويم لتكوين " ختصص همن إلتدريس شهادة إل جازة يف إملساكل إجلامعية للرتبية " عىل أأو

 تربوية يف همن إلتدريس  أأطر

 جازة يف إدلرإسات إلأسا عىل شهادة أأو حدإهاس ية أأو شهادة إل جازة إملهنية أأو إل جازة أأو شهادة إل   .ما يعاد  إ 

 

 :حيإلرتش  ملف ـ 2

 يتكون ملف إلرتش يح من إلواثئق إلتالية:

من بوإبة  أأوة إجلهوية للرتبية وإلتكوين يسحب من موقع إلأاكدمييية، وفق إلمنوذج إخملصص لهذه إلرغا طلب إملشاركة يف إملبارايت

  إلرإب::عربأأو   public.ma-www.emploiإلتشرغيل إلعمويم

 oct2016.aspx-aref-http://www.men.gov.ma/Ar/Pages/recrut 
 ومصادق عليه من قبل إلسلطات إخملتصة، وفق إلمنوذج إخملصص لهذه إلرغاية، يسحب من  )ة(من طرف إملرتحش إلزتإم موقع

لهي أأو عرب إلرإب: موقع إلأاكدميية إجلهوية للرتبية وإلتكوين أأو من بوإبة إلتشرغيل إلعمويم    أأعاله  امإملشار إ 

  بنسخة من قرإر إملعادةل إملنشور ابجلريدة  بةرتف مبعادلهتا مصحو أأو إلشهادة إملع شهادة إل جازةلأصل  مبطابقهتانسخة مشهود

 إلرمسية 

 جازةنسخة مصادق علهيا من بياانت إلنق: إحملصل علهي   ا طيةل مدة إدلرإسة بسكل إل 

https://www.emploi-public.ma/
https://www.men.gov.ma/Ar/Pages/recrut-aref-oct2016.aspx
https://www.men.gov.ma/Ar/Pages/recrut-aref-oct2016.aspx
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 هاتفه وعنوإنه وبريده إل لكرتوينحتمل صورته إلشخصية ورمق  )ة(سرية ذإتية للمرتحش  

 ية وإلتدريس ملزإوةل همام إلرتب رساةل حتفزي  

 ا لأصل إلبطاقة إلوطنية للتعريفنسخة مشهود مبطابقهت  

 جل إلعديل أأو من إلسوإبق إلعدليةنسخة من إلس  

 للقيام مبهام إلتدريس )ة(شهادة طبية مسلمة من طبيب ابلقطاع إلعام تثبت إلسالمة إجلسدية وإلعقلية للمرتحش  

 ام إلتدريس مبؤسسات إلرتبية وإلتعلمي إلعمويم.، وذإت صةل خبصوصية مزإوةل هملك وثيقة تكون مفيدة 
 

ل يف إملوإد إدلرإس ية إملطابقة جملا  إلتخصصيف إلتعلمي إلثانوي بسلكيه ل ميكن إلرتحش  مطابق لتخصص  ملرغيا لك ترحش غري، ويعترب إ 

ة إلرتبية إلبدنية وإلرايضية ابلنس بة لسليك إلتعلمي يف حني يمت قبو  مجيع إلتخصصات ابلنس بة لسكل إلتعلمي الابتدإيئ وماد .إلشهادة إملدىل هبا

 إلثانوي.
 

يدإع ملفات ـ 3  :حيإلرتش  إ 
يدإع  ،وإملتوفرين عىل إلرشوط إملطلوبة ايتإملبار يف هذه إملشاركةعىل إلرإغبني يف يتعني   ،مقابل وصل ،ملفات ترش يحهمإ 

دإرإت إلعمومية خال  إلتوقيت إجلاري به ،إجلهوية للرتبية وإلتكوين ابلأاكدميية ىل 2016نونرب 4 إمجلعةيوم  من، وذكل إبتدإء إلعمل ابل   وإ 

 .إلرتش يحات ل يدإعوهو أ خر أأجل  ، 2016نونرب 19 إلسبتيوم غاية إلساعة إلرإبعة وإلنصف من 
 

 :ايتبارإمل ـ تنظمي 4
 نتقاء إلأويل.ملفات إلرتش يح لدلرإسة من طرف جلان إملبارايت وفق إملعايري إحملددة يف ش بكة الاعضع خت

 وإملرتحشات إذلين مت إنتقاؤمه، إختبارإت كتابية وشفوية وفق ما ييل:إملرتحشون  جيتاز

   (إملزدوجإلتخصص )ابلنس بة للتعلمي الابتدإيئ 

 :إلكتايب رالاختبا -

 إملعامل مدة الاجناز الاختبار

 1 ساعات 4 إللرغة إلعربية

 1 ساعات 4 إللرغة إلفرنس ية

 1 ساعات 4 إلرايضيات وإلعلوم
 

  :إلشفوي رالاختبا -
 إلكتايب. إلناحجون يف الاختبار وإملرتحشات إملرتحشون هيتأأهل لجتياز 

 إملعامل إملناقشة مدة مدة إلعرض مدة إلتحعضري الاختبار

 تقدمي درس يف إلتخصص

 هيم موإد إللرغة إلعربية وإللرغة إلفرنس ية وإلرايضيات()
 3 دقيقة 20 دقيقة 30 ساعات 3

 

   (مجيع إلتخصصات) إل عدإدي وإلتأأهييل بسلكيه لتعلمي إلثانويل لنس بة اب 

 :ر إلكتايبالاختبا -

 إملعامل مدة الاجناز الاختبار

 1 ساعات 5 إختبار يف مادة إلتخصص -
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 1 ساعات 5 وعلوم إلرتبية إلتخصص مادةإختبار يف ديدإكتيك  -

 

 

  :ر إلشفويالاختبا -

  .ر إلكتايبإلناحجون يف الاختبا وإملرتحشات إملرتحشون هيتأأهل لجتياز 

 إملعامل إملناقشةمدة  مدة إلعرض مدة إلتحعضري ختبارالا

 3 دقيقة 20 دقيقة 30  ساعات 3 تقدمي درس يف إلتخصص

 
لجتياز  مت إنتقاؤمهإذلين لحئة إملرتحشات وإملرتحشني نرش  ،وإسطة لك إلوسائل إلأخرى إملتاحةبو  دمييةلأاكعرب إملوقع إل لكرتوين ل، يمت

 ، وكذإ أأسامء إلناحجات وإلناحجني يف الاختبارإت إلكتابية وإلشفوية.ايتإملبار

 ابة إس تدعاء رمسي للمعنيني ابلأمر.مبثعن لوإحئ إملقبولني لجتياز الاختبارإت ل عالن معلية إوتعترب 
 

 :حقوق ووإجبات إلأساتذة إملتعاقدين مع إلأاكدمييات -5

وإملرتحش )ة( إلناحج )ة( بصفة هنائية يف إملبارإة إخلاصة مبسطرة هذإ بصفهتا مؤسسة معومية،  ،يربم بني إلأاكدميية وجب عقدمب يمت إلتوظيف

 إلنوع من إلتوظيف.

    حيدد هذإ إلعقد إجملا  إلرتإيب ملزإوةل إملهام وكذإ حقوق وإلزتإمات إلطرفني إملتعاقدين 

 أأايم، يمت تعويعضه مبرتحش)ة( أ خر)ى( من بني إملرتبني  5 عن توقيع إلعقد إملذوور، يف أأجل أأقصاه يف حاةل ختلف أأحد إملرتحشني إلناحجني

 يف لحئة الانتظار حسب الاس تحقاق 

   يربم هذإ إلعقد ملدة حمددة يف س نتني  خيعضع إملتعاقد خال  إلس نة إلأوىل لتقيميني للمردودية إملهنية 

  للتجديد بصفة تلقائية بعد سنيت إلتدريب إملشار إلهيام أأعاله وبعد إجتياز بنجاح إمتحان إلتأأهيل يمت جتديد هذإ إلعقد ملدة س نة قابةل

 إملهين إذلي سينظم خال  سنيت إلتدريب لفائدة إلأساتذة إملتعاقدين   

  سنيت إلتدريب. كام تنظم إلتأأهيل إملهين أأربع مرإت كحد أأقىص لالس تدرإك يف مدة إمتحان حيق للأساتذة إملتدربني إملتعاقدين إجتياز

 هتدف لتعزيز قدرإهتم إملهنية وإلبيدإغوجية.تأأهيلية إلأاكدميية لفائدة إلأساتذة إملتدربني إملتعاقدين دورإت تكوينية و 

 خذ بعني الاعتبار للرتيق وإلتجديد إلتلقايئ للعقديؤ إملهين بصفة متوإصةل  أأدإءمه لتقيمي نو إلأساتذة إملتعاقد خيعضع  

 إ إلعقد إل دماج يف أأسالك إلوظيفة إلعمومية.ل خيو  هذ 

  يمتتع إلأساتذة إملتعاقدون ابحلقوق ويلزتمون ابلوإجبات إملنصوص علهيا يف عقود إلتوظيف إملربمة مع إلأاكدمييات، وترتكز أأساسا عىل و

 ماييل:

 إحلقوق: -
 ع إلأساتذة إملتعاقدون أأساسا ابحلقوق إلتالية:يمتت

 جرة إليت يتقاضاها إلأس تاذ إملرتب يف شهرية ترصف من مزيإنية إ فية: أأجرة جزإإحلق يف إلأجرة لأاكدميية، ويه أأجرة مماثةل للأ

 ( 10)إلسمل  إدلرجة إلثانية

 إلتعويعضات إلعائلية وإلتعويض عن إملنطقة إحلق يف إلتعويعضات : 

  :إحلق يف إلرتقية 

  إلرتقية يف إلرتبة 
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 ابملائة من عدد  20س نوإت من إلأقدمية ويف حدود  10لتوفر عىل إلرتقية يف إدلرجة عن طريق الاختيار بعد إ

 إملس توفني للرشط إملطلوب 

  ابملائة  13س نوإت من إلأقدمية ويف حدود  6إلرتقية يف إدلرجة عن طريق إمتحان إلكفاءة إملهنية بعد إلتوفر عىل

 من عدد إملس توفني للرشط إملطلوب. 

 إلرخص يف إحلق : 
 دإرية: إلرخص  أأدإء ةورخص خطرية، أأو عائلية لأس باب الاس تثنائية إلرخص ،(إلعطةل) إلس نوية صةإلرخ إل 

 إحلج  مناسك

 (أأس بوعا 14) إلولدة رخصة  

 إلأمد طويةل مرض إلأمد، ورخص متوسطة مرض رخص إلأمد، قصرية مرض رخص إملرضية: إلرخص. 
 

 إمحلاية الاجامتعية: يف إحلق   

 ل جبارية إملسري من طرف إلصندوق إلوطين ملنظامت الاحتياط الاجامتعي إ إلصحية إلترغطية نظام لخنرإط يفإ 

 إلصحية إملسري من طرف "إلتعاضدية إلعامة للرتبية إلوطنية"  إلترغطية نظام الاخنرإط يف 

 وإلتكوين  للرتبية الاجامتعية ابلأعام  للهنوض إلسادس محمد الاخنرإط يف مؤسسة 

 إلشرغل  حوإدث عن إلتعويض 

 .إلتقاعد 
 

 :إلوإجبات -
 إملتعاقدين إلتقيد أأساسا مبا ييل: إلأساتذة جيب عىل

 عقد إلتوظيف  يف إلوإردة إلأحاكم إحرتإم 

  مضن إلنفوذ إلرتإيب إحملدد  وكذإ إلتعيني إجلديد 2017-2016إملؤقت ملا تبقى من إلس نة إدلرإس ية إلعمل  مقر قبو

  إملنظمة للمبارإة من طرف إلأاكدميية

  تدريس وفق إحلصة الاس بوعية إملنصوص علهيا يف إلعقد اكمةل إلقيام مبهام إل 

 جناز إملقررإت  عىل وإلعمل يةابملناجه إلرمس  إلتقيد  إملطلوبة  إل جا  دإخلإ 

 إلتالميذ  تعلامت تقيمي 

 إملدرس ية  إلأنشطة يف إملشاركة 

 إل شهادية  إملدرس ية الامتحاانت وتصحيح إملسامهة يف معليات إحلرإسة 

 إلتدريس  همنة قياتأأخال إحرتإم 

  وتعلاميت إلسلطة إلرئاس ية  لتوجهيات الامتثا 

 ملهاهمم  ممارس هتم خال  وإلواثئق وإملعلومات إملعطيات نرش أأو ترسيب وعدم إلكامتن وإجب 

 إلتأأهيلية إملنظمة لفائدهتم  إلتكوينية لدلورإت ابخلعضوع الالزتإم 

 إلس نة   خال مرتني إملهين إلأدإء لتقيمي ابخلعضوع الالزتإم 

 إلعقد إلرتبوية رشطا رضوراي لتجديد بكون إلنجاح يف إمتحان الاهلية الالزتإم  

 إلعقد مدة أأثناء مذر للرحب نشاط أأو معل أأي ممارسة عدم. 


