الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة ادلارالبيضاء سطات
إعـ ــالن
عً إجساء مبازياث لخىظيف
أطسألاكادًميت :أطس الخدزيس وأطسالدعم إلادازي والتربىي والاجخماعي
حعلً ألاوادًمُت الجهىٍت للتربُت والخيىًٍ لجهت الذاسالبُضاء سطاث عً جىظُم مباسٍاث لخىظُف أطش الاوادًمُت الخاصت
باألساجزة وملحلي الاكخصاد وإلاداسة وامللحلين التربىٍين وامللحلين الاجخماعُين ،عمال بملخضُاث الىظام ألاساس ي الخاص بأطش
ألاوادًمُت ،ورلً ًىم ألازبعاء  52هىهبر ،5252حسب ألاطش وألاسالن والخخصصاث واملىاد وألاعذاد املحذدة في الجذوٌ املشفم بهزا
إلاعالن.
وٍخم إهجاص العملُاث املشجبطت باملباسٍاث وفم الخذابير وإلاجشاءاث الخالُت:

أوال :الترشيح
ًخم الترشح لجخُاص الاخخباساث الىخابُت وجىبا بعذ املصادكت على طلب الترشُح إلالىترووي مً طشف املترشحين الزًً سبم
لهم الدسجُل اللبلي عبر البىابت إلالىتروهُت الخاصت بمباسٍاث الخىظُف (  ،) http://tawdif.men.gov.maوالزي ّ
ًحذد فُه
املترشح(ة) املدًسيت إلاكليميت التي ًشغب في العمل بها ،علما أن الىاجحين سِخم حعُُنهم بىفس إلاكلُم الزي جم اخخُاسه مً طشف
املترشحين باليسبت لسلً الخعلُم الابخذائي وملحلي الاكخصاد وإلاداسة وامللحلين التربىٍين وامللحلين الاجخماعُين  ،وإما بىفس إلاكلُم أو
باألكالُم الىاكعت في املجاٌ الترابي لألوادًمُت باليسبت لسلً الخعلُم الثاهىي.
وجخم املصادكت على طلباث الترشُح عً طشٍم هفس البىابت إلالىتروهُت خالل الفترة املتراوحت مً  7إلى  52هىهبر.5252
هرا ،وال ًمكً للمترشح (ة) أن ًصادق إال على طلب واحد حسب اخخيازه (ها) ،إما أسخاذ الخعليم الثاهىي أو أسخاذ الخعليم
الابخدائي أو ملحم الاكخصاد وإلادازة أو ملحم جسبىي أو ملحم اجخماعي .وعىد املصادكت على الطلب ،جلغى  -جللائيا  -باقي طلباث
الترشيح التي جلدم بها املترشح(ة) خالل فترة الدسجيل اللبلي.
كما أهه باليسبت للمترشح(ة) ملبازاة جىظيف أسخاذ الخعليم الثاهىي ال ًمكىه(ها) أن ًصادق على جسشيحه(ها) إال في جخصص
واحد،

2ـ شسوط الترشيح:
جفخح املباسٍاث في وجه املترشحين غير املىظفين ،املخىفشًٍ على الششوط الخالُت:

 2.2شسوط عامت:
 أن ًيىهىا حاملين للجيسُت املغشبُت؛
 أن ًيىهىا مخمخعين بالحلىق املذهُت ،وأل ًيىن كذ صذس في حلهم ملشس باإلداهت بسبب اسجيابهم
جىاًت أو جىحت؛
 أل ًخجاوص عمشهم  -بصفت اسخثىائُت  05 -سىت عىذ جاسٍخ الخحاكهم بملشاث عملهم؛
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 أل جشبطهم أي عالكت شغل مع أي مؤسست حعلُمُت خصىصُت أو أي مشغل آخش.
أ .املترشحىن ملبازاة جىظيف ألاساجرة أطسألاكادًميت ،أن ًكىهىا حاصلين على:
 ش ه هههادة إلاج ه ههاصة ف ه ههي املس ه ههالً الجامعُ ه ههت للتربُ ه ههت ،أو ش ه هههادة حعادله ه هها واملخ ه ههىفشًٍ عل ه ههى م ه ههؤهالث هظشٍ ه ههت وأوادًمُه ههت
مماثلت في املسالً الجامعُت للتربُت؛
 ش هههادة إلاج ههاصة أو ش هههادة إلاج ههاصة ف ههي الذساس ههاث ألاساس ههُت أو ش هههادة إلاج ههاصة املهىُ ههت ،واملس ههخفُذًً م ههً البره ههام
الحيىمي لخيىًٍ  05.555إطاس جشبىي في مهً الخذسَس؛
 شهههادة إلاجههاصة أو شهههادة إلاجههاصة فههي الذساسههاث ألاساسههُت أو شهههادة إلاجههاصة املهىُههت املسههخفُذًً مههً البرهههام
الحيىمي إلعادة جأهُل  50ألف إطاس؛
 شهادة إلاجاصة أو شهادة إلاجاصة في الذساساث ألاساسُت أو شهادة إلاجاصة املهىُت أو ما ٌعادٌ إحذاها.
ب .املترشحىن ملبازاة جىظيف ملحلي الاكخصاد وإلادازة أطسألاكادًميت ،أن ًكىهىا حاصلين على:
 ش هههادة إلاج ههاصة ف ههي الخخصص ههاث اللاهىهُ ههت أو الاكخص ههادًت أو الخذبيرً هت أو م هها ٌع ههادٌ إح ههذاها واملخ ههىفشًٍ عل ههى
مؤهالث هظشٍت وأوادًمُت مماثلت.
ج .املترشحىن ملبازاة جىظيف امللحلين التربىيين أطسألاكادًميت ،أن ًكىهىا حاصلين على:
 شهادة إلاجاصة في الذساساث الاساسُت أو شهادة إلاجاصة املهىُت في جمُع الخخصصاث ،أو شهادة حعادلها؛
 شهههادة إلاجههاصة أو شهههادة إلاجههاصة فههي الذساسههاث ألاساسههُت أو شهههادة إلاجههاصة املهىُههت واملسههخفُذًً مههً البرهههام
الحيىمي إلعادة جأهُل  50ألف إطاس.
د .املترشحىن ملبازاة جىظيف امللحلين الاجخماعيين أطسألاكادًميت ،أن ًكىهىا حاصلين على:
 شهادة إلاجاصة في الفلسفت أو إلاجاصة في علم الىفس أو إلاجاصة في علم الاجخماع أو ما ٌعادٌ إحذاها.

 5.2شسوط خاصت:
o

باليسبت للخدزيس بالخعليم الثاهىي :ل ًمىً الترشح إل في املىاد الذساسُت املطابلت ملجاٌ الخخصص ،وٍلغى ول
جششح غير مطابم لخخصص الشهادة املذلى بها ،باسخثىاء مادة التربُت البذهُت والشٍاضُت التي ًخم فيها كبىٌ جمُع
الخخصصاث؛
غير أههً ،مىً لحاملي إلاجاصة في شعبتي العلىم الاكخصادًت واللاهىن باللغت الفشوسُت ،الترشح لخذسَس مادة

اللغت الفشوسُت .هما ًمىً لحاملي إلاجاصة في الفيزًاء الترشح لخذسَس مادة الشٍاضُاث؛
o

باليسبت للخدزيس بالخعليم الابخدائيً :خم كبىٌ جمُع الخخصصاث.

5ـ ملف الترشيح:
ًخيىن ملف الترشُح مً الىثائم الخالُت:
 وصل الترشُح إلالىترووي املسخخشج عبر البىابت الخاصت باملباسٍاث؛
 التزام مىكع مً طشف املترشح(ة) ومصادق علُه مً كبل السلطاث املخخصت ،وفم الىمىرج املخصص لهزه الغاًت،
ٌسحب مً البىابت الخاصت باملباسٍاث؛
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 وسخت مً شهادة إلاجاشة أو الشهادة املعترف بمعادلتها مصحىبت بيسخت مً كساز املعادلت امليشىز بالجسيدة
السسميت؛
 وسخت مً البطاكت الىطىُت للخعشٍف.

 3ـ إًداع ملفاث الترشيح:
في إطاس إلاجشاءاث الىكائُت والاحتراصٍت التي جضمً سالمت املترشحاث واملترشحين في هزه الظشفُت الخاصت ،فئن إًذاع
امللفاث سِخم عبر املىكع الالىترووي بشيل ًمىً مً الحذ مً جىلل املترشحاث واملترشحين باعخماد جلىُت سفع اليسخ
الالىتروهُت لىثائم ملفاتهم.
في هزا الصذدً ،خعين على املترشح(ة) وسخ وثائم ملف الترشُح باسخخذام املاسح الضىئي ) ،(SCANNERوجحمُل هزه
اليسخ في صُغت ) (PDFباملىكع الالىترووي الخاص بمباسٍاث الخىظُف (  ،) http://tawdif.men.gov.maورلً ابخذاء مً ًىم
السبذ  7هىهبر  5252إلى غاًت الساعت السابعت والىصف مً مساء ًىم السبذ  52هىهبر  5252وهى آخش أجل للمصادكت على
الترشُحاث وإًذاعها عبر البىابت إلالُىتروهُت.

ثاهيا :دزاست ومس اكبت ملفاث الترشيح
جحذ إششاف ألاوادًمُت ،جخضع ملفاث الترشُح للذساست واملشاكبت على املسخىي إلاكلُمي باليسبت للمترشحين بسلً
الخعلُم الابخذائي ،وهزا باليسبت مللحلي الاكخصاد وإلاداسة وامللحلين التربىٍين وامللحلين الاجخماعُين ،وعلى املسخىي الجهىي
باليسبت للمترشحين بسلً الخعلُم الثاهىي ،ورلً للخأهذ مً جىفش املترشح (ة) على الششوط املطلىبت لجخُاص املباسٍاث.

ثالثا :اسخدعاء املترشحين
ًخم وشش لئحت املترشحين املخىفشًٍ على الششوط املطلىبت لجخُاص املباسٍاث ،عبر البىابت الخاصت بمباسٍاث الخىظُف،
وباملىاكع إلالىتروهُت لألوادًمُت واملذًشٍاث إلاكلُمُت الىاكعت في مجالها الترابي.
ويعخبرإلاعالن عً لىائح امللبىلين الجخياشالاخخبازاث بمثابت اسخدعاء زسمي للمترشحين املعىيين.

زابعا :إجساء الاخخبازاث الكخابيت والاخخبازالشفىي والعملي
 .2الاخخبازاث الكخابيت:
ًجخاص املترشحىن الاخخباساث الىخابُت على الشيل الخالي:
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 .2.2باليسبت لألساجرة:
 الخعليم الابخدائي (الخخصص املصدوج)
الاخخباز
جخصص ودًداكخيك املىاد املدزست بالخعليم الابخدائي (اللغت
العسبيت -اللغت الفسوسيت – السياضياث والعلىم)

مدة الاهجاش

املعامل

 4ساعاث
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 الخعليم الابخدائي (جخصص اللغت ألاماشيغيت)
الاخخباز

مدة الاهجاش

املعامل

جخصص ودًداكخيك مادة اللغت ألاماشيغيت

 3ساعاث
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 الخعليم الثاهىي بسلكيه (جميع الخخصصاث)
الاخخباز

مدة الاهجاش

املعامل

مادة الخخصص ودًداكخيك مادة الخخصص

 3ساعاث
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 .5.2باليسبت ألطسالدعم إلادازي والتربىي والاجخماعي:
 ملحلى الاكخصاد وإلادازة (أطسالدعم إلادازي)
الاخخباز

مدة الاهجاش

املعامل

مىضىع حىل الخدبيراملادي واملالي واملحاسباحي ملؤسساث
التربيت والخعليم العمىمي

 3ساعاث
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 امللحلىن التربىيىن (أطسالدعم التربىي)
الاخخباز
مىضىع حىل الخدبيرإلادازي والتربىي ملؤسساث التربيت والخعليم
العمىمي

مدة الاهجاش

املعامل

 3ساعاث

2
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 امللحلىن الاجخماعيىن (أطسالدعم الاجخماعي)
الاخخباز

مدة الاهجاش

املعامل

مىضىع حىل جحليل ظاهسة هفسيت واجخماعيت

 3ساعاث
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هزا ،ومً أجل ضمان جيافؤ الفشص وجمىين املترشحين مً الخحضير الجُذ لهزه الاخخباساث ،فلذ جم وضع بطاكاث جىصُف
مىاضُع الاخخباساث ،جحذد املجالث وجحصش املحاوس الشئِسُت ودسجت أهمُت ول مجاٌ أو محىس.
ويمكً الاطالع على هره البطاكاث وسحبها مً البىابت إلالكتروهيت الخاصت باملبازياث.

 -2الاخخبازاث الشفىيت:
ًخأهل الجخياشها املترشحىن املعلً عً هجاحهم في الاخخبازاث الكخابيت.
إلاطاز

الاخخباز

مدة املىاكشت

ألاساجرة

مىاكشت مىاضيع وكضاًا مخخلفت بهدف جلييم مدي كدزة
املترشح(ة)
على ممازست مهام الخدزيس.

 32دكيلت

مىاكشت مىاضيع حىل مهام واخخصاصاث إلاطازاملمخحً في شأهه،
وجمىح للمترشح  22دكيلت للخحضيرللملابلت الشفىيت.

 32دكيلت

ملحلى الاكخصاد وإلادازة
وامللحلىن التربىيىن
وامللحلىن الاجخماعيىن

املعامل
3
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باإلضافت إلى الاخخبازالشفىيً ،جخاشاملترشحىن املعلً عً هجاحهم في مادة التربيت البدهيت والسياضيت ،الاخخبازالعملي.

خامسا :إلاعالن عً الىخائج النهائيت
ًخم حصش لىائح الىاجحين بصفت نهائُت وهزا لىائح الاهخظاس حسب الاسخحلاق ،ووششها عبر البىابت الالىتروهُت الخاصت
بمباسٍاث الخىظُف وبىابت الدشغُل العمىمي ) ،)www.emploi-public.maوباملىاكع إلالُىتروهُت لألوادًمُت الجهىٍت للتربُت
والخيىًٍ واملذًشٍاث إلاكلُمُت الىاكعت في مجالها الترابي.

سادسا :الخكىيً الخأهيلي
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ً خضع املترشحىن ،الزًً جم إلاعالن عً هجاحهم بصفت نهائُت لخيىًٍ جأهُلي باملشهض الجهىي ملهً التربُت
والخيىًٍ ملذة ثماهُت ( )8أشهش؛
ً خلاض ى املعىُىن باألمش خالٌ فترة الخيىًٍ الخأهُلي ،حعىٍضا شهشٍا كذسه ألف وأسبعمائت ( )0055دسهم؛
 في حالت جخلف مترشح واحذ أو أهثر مً بين املترشحين الىاجحين في مباسٍاث الخىظُف عً الالخحاق باملشهض
الجهىي ملهً التربُت والخيىًٍ ،بذون مبرس ملبىٌ ،في أجل أكصاه  2أًامً ،خم حعىٍضه ،بعذ إخباسه بزلً،
بمترشح آخش مً بين املترشحين املشجبين في لئحت الاهخظاس حسب الاسخحلاق.
باليسبت للمترشحين الىاجحين في مبازاة جىظيف ألاساجرة:

o

 يهذف الخيىًٍ الخأهُلي إلى إهساب املخذسب(ة) املهاساث والىفاًاث ألاساسُت ،وجعله(ها) كادسا(ة) على مماسست
مهىت الخذسَس؛
ٌ عين ألاطش الزًً اسخىفىا جمُع وحذاث الخيىًٍ املبرمجت خالٌ السىت ألاولى مً الخيىًٍ الخأهُلي في دسجت
جىظُفهم ،بمؤسساث عملهم وَسخفُذون مً سىت جيىٍيُت ثاهُت ،جمخذ على مذي سىت دساسُت واملت ،جىظم على
شيل جيىًٍ بالخىاوب ًخصص إلجشاء جذسٍب مؤطش في وضعُت جحمل وامل ملسؤولُت اللسم ودوساث جيىٍيُت
حضىسٍت باملشاهض الجهىٍت ملهً التربُت والخيىًٍ ودوساث جيىٍيُت عً بعذ ،جخصص لخيهئ امخحان الخأهُل املنهي
(الىفاءة التربىٍت).
o

باليسبت للمترشحين الىاجحين في مبازاة جىظيف ملحلي الاكخصاد والادازة وامللحلين التربىيين وامللحلين
الاجخماعيين:
 يهذف الخيىًٍ الخأهُلي إلى إهساب املخذسب(ة) املهاساث والىفاًاث ألاساسُت ،وجعله(ها) كادسا(ة) على مماسست
املهام املىىطت به(ها)؛
ٌ عين ألاطش الزًً اسخىفىا جمُع وحذاث الخيىًٍ املبرمجت خالٌ الخيىًٍ الخأهُلي بمسلً جيىًٍ أطش الذعم
إلاداسي والتربىي والاجخماعي في دسجت جىظُفهم ملضاولت مهامهم باملؤسساث التي سخحذدها لهم إلاداسة.

 ملحىظت:
جطبُلا للملخضُاث اللاهىهُت املخعللت بالشعاًت الاجخماعُت للمىفىفين وضعاف البصش وألاشخاص املعاكين ،سِخم
جحذًذ اليسبت املئىٍت املخصصت لهزه الفئت ) (7%مً عذد إمياهُاث الخىظُف املخباسي في شأنها ورلً حسب املذًشٍت
إلاكلُمُت والسلً والاطاس والخخصص.
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