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 في شأن النظام األساس ي الخاص  1997فبراير  19الصادر في  2.96.804طبقا ملقتضيات املرسوم رقم        

منه، وعمال  21بهيئة األساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين األطر العليا، كما وقع تغييره وتتميمه، والسيما املادة 

بتحديد إجراءات تنظيم املباراة  الخاصة بتوظيف  1997يوليو  31الصادر في 1243.97قرار رقم البمقتضيات 

وين املنهي والتكتعلن وزارة التربية الوطنية  ،لياين األطر العبمؤسسات تكو  أساتذة التعليم العالي املساعدين

 توظيف أساتذة التعليم العاليلعن تنظيم مباراة  ،-قطاع التربية الوطنية-والتعليم العالي والبحث العلمي

باملراكز الجهوية  ملهن التربية والتكوين و مركز التوجيه والتخطيط التربوي و مركز تكوين مفتش ي  املساعدين

 :التاليةوذلك طبقا للتحديدات ، 2020أكتوبر  15الخميس يوم  ابتداء من ، التعليم

1

 يشترط في املترشح لهذه املباراة أن يكون:

  على الدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو أية شهادة أخرى معترف بمعادلتها إلحداهما؛حاصال 

  ؛والتعليم العالي والبحث العلميبوزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي مرسما موظفا 

  والتكوين املنهي والتعليم العالي  التربية الوطنيةوزارة على األقل بسنوات  (4) أربع مهامه ملدة قد زاول

 .تاريخ إجراء املباراة والبحث العلمي عند

 

2

 يتكون ملف الترشيح من:

  ؛(املتبارى في شأنها طبقا للنموذج املعد لهذا الغرض )*بطاقة الترشيح الجتياز املباراة حسب املناصب 

 إلتزام كتابي بالعمل في إحدى املناصب الشاغرة التي تحددها اإلدارة)*(؛ 

 (5خمس) نسخ مصورة للشهادات واملؤهالت املحصل عليها مشهود بمطابقتها لألصل؛ 

 (5خمس) ألطروحة الدكتوراه؛ نسخ 

 (5خمس) مجموع أعمال املترشح)ة( ذات الصلة باملنصب املطلوب.يتضمن علمي لف ممن  نسخ 
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 االختبارين التاليين: يجتاز املترشحون املتوفرون على الشروط املطلوبة أعاله،

  وأعمالهماختبار خاص بشهادات املترشحين: 

 واألكاديمية والديداكتيكية؛نتاجات العلمية اإل  -

 التجربة في التدريس؛ -

 التجربة في مجال تكوين األطر التربوية. -

 اختبار في شكل عرض ومناقشة بين املترشحين ولجنة املباراة: 

 تقديم مشروع شخص ي لإلسهام في التكوين باملركز املطلوب واملساهمة في تطويره. -
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موزعة حسب التخصصات واملراكز املعنية كما هو مبين في  منصبا( 50) خمسيناملباريات يخصص لهذه 

 .املرفق بهذا اإلعالنالجدول 

5
 

 بمقرات إجراء املباريات كما هو مبين  على الراغبين في املشاركة في هذه املباريات إيداع ملفات ترشيحهم  

أكتوبر  9الجمعة  وإلى غاية يوم 2020شتنبر  25 الجمعة  يوممن  ابتداء وذلك في الجدول املرفق بهذا اإلعالن،

 .لقبول الترشيجات ( مساء، كآخر أجل18:00على الساعة السادسة ) 2020
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وقع ملاتنشر لوائح املترشحين املقبولين الجتياز اختبار العرض واملناقشة، بمراكز إيداع ملفات الترشيح، وعلى 

حسب  االختباراتوتتضمن هذه اللوائح توقيت ومكان إجراء ، www.men.gov.maلوزارة اإللكتروني ل

التخصصات، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء الجتياز اختبار العرض واملناقشة بالنسبة للمترشحات 

 واملترشحين املقبولين.

 

 

 

 

 www.men.gov.maلوزارة االلكتروني لوقع املمن  وااللتزام)*( يسحب نموذج بطاقة الترشيح 

 

 
 

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


 

 

 

 

 

 

 بطاقة الترشيح

 الجتياز مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين

 
  Je soussigné (e) ..........:...:......................................................................الموقع أسفله أنا

  Nom de famille .............:.................................................................:........االسم العائلي

  Prénom .....................:...................................................................: ...... االسم الشخصي

 ..………..…….…................…....................................................................………:رقم التأجير

  Date de naissance ..............................................:.....................................تاريخ االزدياد

  Lieu de naissance .........................................................:.............................مكان االزدياد

 ............................تاريخ التسمية في اإلطار:.................... ار الحالياإلط:..............تاريخ التوظيف

 .........................................................................................................:مقر العمل الحالي 

 :Numéro de la C.I.N ...............................................................:.....رقم بطاقة التعريف الوطنية

  Délivrée le ..................................................................:.............................. مسلمة بتاريخ

 الحالة العائلية: 
 

  Veuf (ve)  Divorcé (e)        Marié (e)  Célibataire 

 عازب )ة(      متزوج )ة(      مطلق )ة(                  أرمل )ة(       

 

 

 : Adresse personnelle .................................................: ......................العنوان الشخصي

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………....……………………………………………………………………………………………… 

 ..………………......…............……E-mail:.......................................... عنوان البريد االلكتروني

GSM ........... المحمول: ................الهاتف: ................  Téléphone.............. 

  

 

Photo 



 الشهادات المحصل عليها:
 

تاريخ الحصول على 

 Année الشهادة

d’obtention 

 الدولة

Pays 

 المدينة –المؤسسة 

Etablissement- Ville 

 التخصص

Spécialité 

 الشهادات المحصل عليها

Diplômes Obtenus 

........................ ............... ........................ ................ ............................ 

........................ ............... ........................ ................ ............................ 

........................ ............... ........................ ................ ............................ 

........................ ............... ........................ ................ ............................ 

........................ ............... ........................ ................ ............................ 

........................ ............... ........................ ................ ............................ 

........................ ............... ........................ ................ ............................ 

....................... ............... ........................ ................ ............................ 

........................ ............... ........................ ................ ............................. 

 

 مراجع المعادلة المحصل عليها : )خاص بالشهادات المسلمة من مؤسسات أجنبية( 

.......................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 

 

   Référence de l’arrêté de l’équivalence : (Pour les diplômes délivrés par les établissements étrangers) 

.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 
 

 

 : *LANGUES           ات*: ــاللغ

                                                                      Cocher la case correspondante *في الخانة المناسبة xعالمة  * ضع 

 

 

   Lue : 

  Ecrite : 

  Parlée : 
 

 :................................ لغات أخرى

Connaissances en Informatique : 

 . ............................................. ................................................................... 

 ...............................................  .......................... .........................................  

 ............................................... ....................................................................  

 .............................................. .  .......................... .........................................  

 .سيكون الغيا الجتياز المباراة أشهد أن المعلومات الواردة في هذه البطاقة صحيحة، وفي حالة العكس فإن ترشيحي

 ب:.................................في:.........................................حرر 
 

 : توقيع المترشح

 

 

 

 

Arabe/العربية Amazigh/االمازيغية Anglais/االنجليزية Espagnol/االسبانية Français/الفرنسية 



 

 

 

 

 

 التـــــــــــــــــزام 

 

 

 أنا الموقع )ة( أسفله : 

 Nom et.................................................اإلسم والنسب : ............................-
Prénom :  

 .........................:..............تاريخ التوظيف  ................:................................ الرقم المالي-

 ...............................:.......منذ ...........................................:.................... اإلطار الحالي-

 ...................................................................البريد اإللكتروني :........الهاتف :.................-

 ...........................................الساكن ب:......................................................................-

 ......................................................................................................شهادةالحاصل على -

 .............................. .........سنة....................... من جامعة ............في تخصص ..................

تحدده  الذيين التعيمقر  بقبولالمساعدين التعليم العالي مباراة توظيف أساتذة  في حالة نجاحيفي ألتزم 

 .اإلدارة

 حرر ب                التاريخ                                     

 

 

 إمضاء المعني )ة( باألمر                                                                                
 

 

 

 



مركز إجراء المباراةعدد المناصبالتخصص المطلوبالمدينة/ المقر المؤسسة

بية و التكوين لجهة درعة تافياللت1 بية والتكوين لجهة درعة تافياللت1اللغة الفرنسية وآدابهاالفرع اإلقليمي بورزازاتالمركز الجهوي لمهن التر المقر الرئيسي للمركز الجهوي لمهن التر

بية و التكوين لجهة فاس مكناس2 بية والتكوين لجهة فاس مكناس1التاري    خالفرع اإلقليمي بتازةالمركز الجهوي لمهن التر المقر الرئيسي للمركز الجهوي لمهن التر

بية و التكوين لجهة فاس مكناس3 بية والتكوين لجهة فاس مكناس1الرياضياتالفرع اإلقليمي بصفروالمركز الجهوي لمهن التر المقر الرئيسي للمركز الجهوي لمهن التر

بية و التكوين لجهة فاس مكناس4 بية والتكوين لجهة فاس مكناس1الكيمياءالفرع اإلقليمي بمكناسالمركز الجهوي لمهن التر المقر الرئيسي للمركز الجهوي لمهن التر

بية و التكوين لجهة فاس مكناس5 فاسالمركز الجهوي لمهن التر

بية و التكوين لجهة فاس مكناس6 الفرع اإلقليمي بتازةالمركز الجهوي لمهن التر

بية و التكوين لجهة فاس مكناس7 الفرع اإلقليمي بمكناسالمركز الجهوي لمهن التر

بية و التكوين لجهة فاس مكناس8 بيةالفرع اإلقليمي بمكناسالمركز الجهوي لمهن التر بية والتكوين لجهة فاس مكناس1علوم التر المقر الرئيسي للمركز الجهوي لمهن التر

بية و التكوين لجهة فاس مكناس9 بية والتكوين لجهة فاس مكناس1علوم الحياة واألرضالفرع اإلقليمي بمكناسالمركز الجهوي لمهن التر المقر الرئيسي للمركز الجهوي لمهن التر

بية والتكوين لجهة الداخلة واد الذهب10 1اللغة العربية وآدابهاالداخلةالمركز الجهوي لمهن التر

بية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات11 1اللغة العربية وآدابهاالفرع اإلقليمي بسطاتالمركز الجهوي لمهن التر

بية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات12 بية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات1الهندسة الكهربائيةالفرع اإلقليمي بسطاتالمركز الجهوي لمهن التر المقر الرئيسي للمركز الجهوي لمهن التر

بية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات13 بية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات1الدراسات اإلسالميةالفرع اإلقليمي بالجديدةالمركز الجهوي لمهن التر المقر الرئيسي للمركز الجهوي لمهن التر

بية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات14 بية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات1الفلسفةالفرع اإلقليمي بسطاتالمركز الجهوي لمهن التر المقر الرئيسي للمركز الجهوي لمهن التر

بية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات15 بية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات1الكيمياءالدار البيضاءالمركز الجهوي لمهن التر المقر الرئيسي للمركز الجهوي لمهن التر

بية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات16 بية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات1علم الفلكالدار البيضاءالمركز الجهوي لمهن التر المقر الرئيسي للمركز الجهوي لمهن التر

بية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات17 بيةالفرع اإلقليمي بالجديدةالمركز الجهوي لمهن التر بية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات1علوم التر المقر الرئيسي للمركز الجهوي لمهن التر

بية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء18 بية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات1القانون العامالعيونالمركز الجهوي لمهن التر المقر الرئيسي للمركز الجهوي لمهن التر

بية والتكوين لجهة الرباط سال القنيطرة19 بية والتكوين لجهة الرباط سال القنيطرة1البيولوجياالرباطالمركز الجهوي لمهن التر المقر الرئيسي للمركز الجهوي لمهن التر

بية والتكوين لجهة الرباط سال القنيطرة20 بية والتكوين لجهة الرباط سال القنيطرة1الدراسات اإلسالميةالرباطالمركز الجهوي لمهن التر المقر الرئيسي للمركز الجهوي لمهن التر

بية والتكوين لجهة الرباط سال القنيطرة21 بية والتكوين لجهة الرباط سال القنيطرة1اللغة العربية وآدابهاالفرع اإلقليمي بالقنيطرةالمركز الجهوي لمهن التر المقر الرئيسي للمركز الجهوي لمهن التر

بية والتكوين لجهة الرباط سال القنيطرة22 بية والتكوين لجهة الرباط سال القنيطرة1اللغة الفرنسية وآدابهاالرباطالمركز الجهوي لمهن التر المقر الرئيسي للمركز الجهوي لمهن التر

بية والتكوين لجهة الرباط سال القنيطرة23 بيةالرباطالمركز الجهوي لمهن التر بية والتكوين لجهة الرباط سال القنيطرة1علوم التر المقر الرئيسي للمركز الجهوي لمهن التر

ق24 بية والتكوين لجهة الشر ق2التاري    خوجدةالمركز الجهوي لمهن التر بية والتكوين لجهة الشر المقر الرئيسي للمركز الجهوي لمهن التر

ق25 بية والتكوين لجهة الشر ق1الرياضياتوجدةالمركز الجهوي لمهن التر بية والتكوين لجهة الشر المقر الرئيسي للمركز الجهوي لمهن التر

ق26 بية والتكوين لجهة الشر ق1اللغة العربية وآدابهاالفرع اإلقليمي بالناظورالمركز الجهوي لمهن التر بية والتكوين لجهة الشر المقر الرئيسي للمركز الجهوي لمهن التر

ق27 بية والتكوين لجهة الشر ق1اللغة الفرنسية وآدابهاوجدةالمركز الجهوي لمهن التر بية والتكوين لجهة الشر المقر الرئيسي للمركز الجهوي لمهن التر

ي مالل خنيفرة28
بية والتكوين لجهة بن  ي مالل خنيفرة1التاري    خالفرع اإلقليمي بخنيفرةالمركز الجهوي لمهن التر

بية والتكوين لجهة بن  المقر الرئيسي للمركز الجهوي لمهن التر

ي مالل خنيفرة29
بية والتكوين لجهة بن  المركز الجهوي لمهن التر

ي مالل خنيفرة30
بية والتكوين لجهة بن  المركز الجهوي لمهن التر

ي مالل خنيفرة31
بية والتكوين لجهة بن  1الفرع اإلقليمي بخريبكةالمركز الجهوي لمهن التر

بية والتكوين لجهة سوس ماسة32 بية والتكوين لجهة سوس ماسة1اإلعالمياتأكاديرالمركز الجهوي لمهن التر المقر الرئيسي للمركز الجهوي لمهن التر

بية والتكوين لجهة سوس ماسة33 1اللغة العربية وآدابهاالفرع اإلقليمي بتارودانتالمركز الجهوي لمهن التر

بية والتكوين لجهة كلميم واد نون34 1اللغة العربية وآدابهاكلميمالمركز الجهوي لمهن التر

بية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة35 بية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة1التاري    خطنجةالمركز الجهوي لمهن التر المقر الرئيسي للمركز الجهوي لمهن التر

بية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة36 بية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة1القانون العامطنجةالمركز الجهوي لمهن التر المقر الرئيسي للمركز الجهوي لمهن التر

بية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة37 المركز الجهوي لمهن التر

بية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة38 المركز الجهوي لمهن التر

بية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة39 1الفرع اإلقليمي بالعرائشالمركز الجهوي لمهن التر

ي40
بية والتكوين لجهة مراكش آسف  الفرع اإلقليمي بقلعة الشاغنةالمركز الجهوي لمهن التر

ي41
بية والتكوين لجهة مراكش آسف  مراكشالمركز الجهوي لمهن التر

ي42
بية والتكوين لجهة مراكش آسف  ي1الكيمياءمراكشالمركز الجهوي لمهن التر

بية والتكوين لجهة مراكش آسف  المقر الرئيسي للمركز الجهوي لمهن التر

ي43
بية والتكوين لجهة مراكش آسف  ي1الكيمياء العضويةمراكشالمركز الجهوي لمهن التر

بية والتكوين لجهة مراكش آسف  المقر الرئيسي للمركز الجهوي لمهن التر

ي44
بية والتكوين لجهة مراكش آسف  مراكشالمركز الجهوي لمهن التر

ي45
بية والتكوين لجهة مراكش آسف  يالمركز الجهوي لمهن التر

الفرع اإلقليمي بآسف 

ي46
بية والتكوين لجهة مراكش آسف  ي1علم الفلكمراكشالمركز الجهوي لمهن التر

بية والتكوين لجهة مراكش آسف  المقر الرئيسي للمركز الجهوي لمهن التر

ي47 بويي
بيةالرباطمركز التوجيه والتخطيط التر بوي1علوم التر مقر مركز التوجيه والتخطيط التر

ي التعليم48
ي التعليم1الكيمياءالرباطمركز تكوين مفتسر

مقر مركز تكوين مفتسر

ي التعليم49
ي التعليم1البيولوجياالرباطمركز تكوين مفتسر

مقر مركز تكوين مفتسر

2

2

2 الفرع اإلقليمي بخنيفرة

2 طنجة

ي
بية والتكوين لجهة مراكش آسف  المقر الرئيسي للمركز الجهوي لمهن التر

بية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات المقر الرئيسي للمركز الجهوي لمهن التر

بية والتكوين لجهة سوس ماسة المقر الرئيسي للمركز الجهوي لمهن التر

ع المناصب المفتوحة للتباري حسب التخصصات توزي    

اللغة العربية وآدابها

الدراسات اإلسالمية

اللغة العربية وآدابها

اللغة العربية وآدابها

بية والتكوين لجهة فاس مكناساللغة العربية وآدابها المقر الرئيسي للمركز الجهوي لمهن التر

ي مالل خنيفرة
بية والتكوين لجهة بن  المقر الرئيسي للمركز الجهوي لمهن التر

بية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة المقر الرئيسي للمركز الجهوي لمهن التر

ي
بية والتكوين لجهة مراكش آسف  المقر الرئيسي للمركز الجهوي لمهن التر

3


