إعـ ــالن
عن إجراء مباراة توظيف األساتذة
من طرف األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة  -وادي الذهب
تعلن األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة  -وادي الذهب عن تنظيم مباراة لتوظيف األساتذة ،عمل
بمقتضيات النظام األساس ي الخاص بأطر األكاديمية ،وذلك يوم السبت  22دجنبر  ،2018حسب األعداد واملواد املحددة في
الجدول املرفق بهذا اإلعلن.
ويتم إنجاز العمليات املرتبطة بهذه املباراة وفق التدابير واإلجراءات التالية:
أوال -الترشيح :
يتم الترشيح لجتياز الختبارات الكتابية وجوبا بعد املصادقة على طلب الترشيح اإللكتروني من طرف املترشحين الذين
سبق لهم التسجيل القبلي ،والذي ّ
يحدد فيه املترشح(ة) املديرية اإلقليمية التي يرغب العمل بها ،علما أن الناجحين سيتم
تعيينهم بنفس اإلقليم الذي تم اختياره من طرف املترشحين بالنسبة لسلك التعليم البتدائي ،وإما بنفس اإلقليم أو باألقاليم
الواقعة في املجال الترابي لألكاديمية بالنسبة لسلك التعليم الثانوي.
هذا ،وال يمكن الترشح إال في تخصص واحد وسلك تعليمي واحد ،وذلك عن طريق البوابة الخاصة بهذه املباراة:
 http://tawdif.men.gov.maخالل الفترة املتراوحة ما بين  4و 18دجنبر .2018
 1ـ شروط الترشيح:
تفتح املباراة في وجه املترشحين غير املوظفين ،املتوفرين على الشروط التالية:
أ -شروط عامة:
 أن يكونوا حاملين للجنسية املغربية؛
 أن يكونوا متمتعين بالحقوق املدنية ،وأل يكون قد صدر في حقهم مقرر باإلدانة بسبب ارتكابهم جناية أو جنحة؛
 أل يتجاوز عمرهم  45سنة عند تاريخ التحاقهم بمقرات عملهم؛
 أن يكونوا حاصلين على:
o

شه ه ه هههادة اإلجازة في املسه ه ه ه ههالك الجامعية للتربية ،أو ش ه ه ه هههادة تعادلها واملتوفرين على م هلت نظرية وأكاديمية
مماثلة للتكوين في املسالك الجامعية للتربية؛

o

شه ه ه هههادة اإلجازة في املسه ه ه ههالك الجامعية للتربية س تيصه ه ه هها مهن التدر سس املسه ه ه ههتفيدين من ال رنام الحكومي
لتكوين  10آلف إطار تربوي في مهن التدر س؛

o

ش ه هههادة اإلجازة أو ش ه هههادة اإلجازة في الدراس ه ههات األس ه ههاس ه ههية أو ش ه هههادة اإلجازة املهنية املس ه ههتفيدين من ال رنام
الوطني لستكمال تكوين  25ألف من حاملي اإلجازة ()2018-2016؛

o

شهادة اإلجازة أو شهادة اإلجازة في الدراسات األساسية أو شهادة اإلجازة املهنية أو ما يعادل إحداها.
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ب -شروط خاصة:
o

بالنسبة للتدريس بالتعليم الثانوي :ل يمكن الترشح إل في املواد الدراسية املطابقة ملجال التيصا ،ويلغى
كل ترشح غير مطابق لتيصا الشهادة املدلى بها ،باستثناء مادة التربية البدنية والرياضية التي يتم فيها قبول
جميع التيصصات؛
غير أنه ،يمكن لحاملي اإلجازة في شعبتي العلوم القتصادية والقانون باللغة الفرنسية ،الترشح لتدر س اللغة

الفرنسية .كما يمكن لحاملي اإلجازة في الفيزياء الترشح لتدر س الرياضيات؛
o

بالنسبة للتدريس بالتعليم االبتدائي :يتم قبول جميع التيصصات.

 2ـ ملف الترشيح:
يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:
 وصل التسجيل اإللكتروني املستيرج ع ر البوابة الخاصة باملباراة؛
 التزام موقع من طرف املترشح(ة) ومصادق عليه من قبل السلطات امليتصة ،وفق النموذج امليصا لهذه الغاية،
يسحب من البوابة الخاصة باملباراة؛
 نسخة من شهادة اإلجازة أو الشهادة املعترف بمعادلتها مصحوبة بنسخة من قرار املعادلة املنشور بالجريدة
الرسمية؛
 نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف؛
 نسخة من بيانات النقط املحصل عليها طيلة مدة الدراسة بسلك اإلجازة تحمل خاتم امل سسة الجامعية؛
 كل وثيقة من شأنها تأكيد م هلت املترشح(ة) وأهليته(ها) ملزاولة مهام التدر س بم سسات التربية والتعليم العمومي.
 3ـ إيداع ملفات الترشيح:
يتعين على املترشح لهذه املباراة ،إيداع ملف ترشيحه ،مقابل وصل ،باملديرية اإلقليمية التي حددها في طلب الترشيح
اإللكتروني ،وذلك ابتداء من يوم  4دجنبر  2018وإلى غاية الساعة الرابعة والنصف من يوم  18دجنبر  2018وهو آخر أجل
إليداع الترشيحات.
ثانيا -دراسة ومراقبة ملفات الترشيح :
تحت إشراف األكاديمية ،تيضع ملفات الترشيح للدراسة واملراقبة على املستوى اإلقليمي بالنسبة للمترشحين بسلك
التعليم البتدائي ،وعلى املستوى الجهوي بالنسبة للمترشحين بسلك التعليم الثانوي ،وذلك للتأكد من توفر املترشحين على
الشروط النظامية املطلوبة لجتياز املباراة.
ثالثا ـ استدعاء املترشحين:
يتم نشر لئحة املترشحين املتوفرين على الشروط النظامية املطلوبة لجتياز املباراة ،وكذا لئحة الناجحين في الختبارات
الكتابية املقبولين لجتياز الختبار الشفوي والعملي واللئحة النهائية للناجحين ،ع ر البوابة الخاصة باملباراة ،وبمقر األكاديمية
الجهوية للتربية والتكوين وبمقرات املديريات اإلقليمية الواقعة في مجالها الترابي.
ويعتبر اإلعالن عن لوائح املقبولين الجتياز االختبارات بمثابة استدعاء رسمي للمعنيين باألمر.
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رابعا ـ إجراء املباراة (االختبارات الكتابية واالختبار الشفوي والعملي):
يتم تنظيم املباراة على مرحلتين اثنتين ،تهم املرحلة األولى الختبارات الكتابية ،وتيصا املرحلة الثانية للختبار الشفوي
والعملي.
 .1االختبارات الكتابية:
يجتاز املترشحون الختبارات الكتابية على الشكل التالي:


بالنسبة للتعليم االبتدائي (التخصص املزدوج)
االختبار

مدة
االنجاز
ساعة
ونصف

املعامل

التاريخ

التوقيت

2

من الساعة  8و 30د
إلى الساعة 10

اللغة العربية

ساعة
ونصف

2

من الساعة  10و 15د
إلى الساعة  11و 45د

مستجدات نظام التربية والتكوين

ساعة
ونصف

2

اللغة الفرنسية

ساعة
ونصف

2

العلوم والرياضيات



 22دجنبر 2018

من الساعة  15و 45د
إلى الساعة  17و 15د

بالنسبة للتعليم االبتدائي (تخصص األمازيغية)
االختبار

مدة
االنجاز

املعامل

اللغة األمازيغية

 3ساعات

3

مستجدات نظام التربية والتكوين

ساعة
ونصف

2



من الساعة 14
إلى الساعة  15و 30د

التاريخ

 22دجنبر 2018

التوقيت
من الساعة  8و30د
إلى الساعة  11و30د
من الساعة 14
إلى الساعة  15و 30د

بالنسبة للتعليم الثانوي (جميع التخصصات)
االختبار

مدة
االنجاز

املعامل

مادة التخصص وديداكتيك
مادة التخصص

 3ساعات

3

مستجدات نظام التربية والتكوين

 3ساعات

2

التاريخ

 22دجنبر 2018

التوقيت
من الساعة  8و 30د
إلى الساعة  11و 30د
من الساعة 14
إلى الساعة 17
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هذا ،ومن أجل ضمان تكاف الفرص وتمكين املترشحين من التحضير الجيد لهذه املباراة ،فقد تم وضع بطاقات خاصة بكل
مواضيع الختبارات ،تحدد توصيفا ملجالتها وتحصر محاورها الرئيسية ودرجة أهمية كل محور أو مجال.
ويمكن االطالع على هذه البطاقات وسحبها من البوابة الخاصة باملباراة.
 -2االختبار الشفوي والعملي:
يتأهل الجتيازه املترشحون الناجحون في االختبارات الكتابية بالنسبة للتعليم االبتدائي والتعليم الثانوي.
االختبار

مدة املناقشة

املعامل

مناقشة مواضيع وقضايا مختلفة بهدف تقييم مدى قدرة
املترشح(ة) على ممارسة مهام التدريس (باإلضافة إلى اختبار

 30دقيقة

3

عملي خاص باملترشحين في مادة التربية البدنية والرياضية).

خامسا .التكوين التأهيلي:
 يهدف التكوين التأهيلي إلى إكساب املتدرب املهارات والكفايات األساسية ،وجعله قادرا على ممارسة مهنة التدر س؛
 ييضع املترشحون ،الذين تم اإلعلن عن نجاحهم بصفة نهائية لتكوين تأهيلي باملركز الجهوي ملهن التربية والتكوين؛
 في حالة تيلف مترشح واحد أو أكثر من بين املترشحين الناجحين في مباراة التوظيف عن اللتحاق باملركز الجهوي
ملهن التربية والتكوين ،بدون م رر مقبول ،في أجل أقصاه  5أيام ،يتم تعويضه ،بعد إخباره بذلك ،بمترشح آخر من
بين املترشحين املرتبين في لئحة النتظار حسب الستحقاق؛
 ييضع املتدربون خلل السنة التكوينية األولى ملقتضيات عقد التدريب املفض ي إلى التوظيف باألكاديمية؛
 يتقاض ى املعنيون باألمر خلل التكوين التأهيلي ،تعويضا شهريا قدره  1.400درهم؛
 بعد التصديق على املجزوءات ،يتم توظيف املعنيين باألمر ،وفق مقتضيات النظام األساس ي الخاص بأطر
األكاديمية ،وذلك برسم السنة الدراسية 2020-2019؛
 يعين األطر الذين استوفوا جميع وحدات التكوين امل رمجة خلل السنة األولى من التكوين التأهيلي في درجة
توظيفهم ،بم سسات عملهم و ستفيدون من سنة تكوينية ثانية ،تمتد على مدى سنة دراسية كاملة ،تنظم على
شكل تكوين بالتناوب ييصا إلجراء تدريب م طر في وضعية تحمل كامل ملس ولية القسم ودورات تكوينية
حضورية باملراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين ودورات تكوينية عن بعد ،تيصا لتهييئ امتحان التأهيل املنهي.
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 .3توزيع أعداد إمكانيات توظيف األساتذة أطر األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين حسب األسالك واملديريات
اإلقليمية:

التعليم الثانوي

األكاديمية

المديرية اإلقليمية

اللغة العربية

اللغة الفرنسية

اللغة اإلنجليزية

االجتماعيات

الرياضيات

علوم الحياة واألرض

الفيزياء والكيمياء

التربية اإلسالمية

التربية البدنية

المعلوميات

الفلسفة

مجموع الثانوي

مزدوج

أمازيغية

مجموع االبتدائي

المجموع

الداخلة -
وادي
الذهب

التعليم االبتدائي

أوسرد

0

0

1

1

0

0

3

1

0

1

0

7

5

1

6

13

وادي
الذهب

5

9

1

3

12

7

10

1

3

1

1

15 53

1

69 16

مجموع جهة
الداخلة  -وادي
الذهب

5

9

2

4

12

7

13

2

3

2

1

20 60

2

82 22
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