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 إعالن عن إجراء مباراة  

ىل سكل تكوين أ طر الإدارة امرتبوية وأ طر ادلمع       تؼون وزارة امرتبية اموطنية وامتكوين امليين أ هنا ستنظم مباراة ندلخول اإ

 91يوم  الإداري وامرتبوي والاجامتغي مسكل تكوين أ طر الإدارة امرتبوية ابملراكز اجليوية ملين امرتبية وامتكوين واميت س تجرى

 ملؼدا. 991وخيطص ميا  4192يوميوز 

 

 األكاديميات الجهوية

 للتربية والتكوين

إيداع ملفات الترشيح وإجراء االختبارات الكتابية 

بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين )المقرات 

 الرئيسية(

إجراء االختبارات الشفوية 

واإلعالن عن النتائج 

النهائية بالمراكز الجهوية 

مهن التربية والتكوينل  

 )المقرات الرئيسية(

 

 عدد المقاعد

 وادي الذهب الكويرة
 العيون بوجدور الساقية الحمراء )العيون(

02  مركز إنزكان  

 العيون بوجدور الساقية الحمراء

 كلميم السمارة )كلميم( كلميم السمارة

 سوس ماسة درعة )إنزكان(  سوس ماسة درعة

الحوز مراكش تانسيفت (مراكش) مراكش تانسيفت الحوز   

 02 مركز الجديدة

(بني مالل) تادلة ازيالل تادلة ازيالل  

(الجديدة) دكالة عبدة دكالة عبدة  

(سطات) الشاوية ورديغة الشاوية ورديغة  

درب غلف( البيضاء)الدار  الدار البيضاء الكبرى الدار البيضاء الكبرى  

 02 مركز القنيطرة

ط سال زمور زعيرالربا مدينة العرفان( – الرباط) الرباط سال زمور زعير   

(القنيطرة) الغـرب شراردة بني حسن الغـرب شراردة بني حسن  

(طنجة) طنـــجة تطوان طنـــجة تطوان  

(تازة) تازة الحسيمة تاونات تازة الحسيمة تاونات  

 02 مركز وجدة

(وجدة) ـــرقيةالجهة الشــــ الجهة الشـــــــرقية  

(فاس) فـــــــــاس بولمان فـــــــــاس بولمان  

(مكناس) مكناس تافياللت مكناس تافياللت  
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 شروط الرتشيح 

( 2واذلين كضوا أ ربع ) تفتح ىذه املباراة، يف وجو موظفي كطاع امرتبية اموطنية املرتبني يف ادلرجة امثاهية ػىل ال كل           

دمة امفؼوية هبذه امطفة بلطاع امرتبية اموطنية واملتوفرين ػىل ال كل واحلاضوني ػىل شيادة الإجازة أ و شيادة س نوات من اخل

حداىا.  الإجازة يف ادلراسات ال ساس ية أ و شيادة الإجازة املينية أ و ما يؼادل اإ

اميت تتضمن املؼوومات امالزمة غن مسارمه امليين. كام يوزتم  وخيضع املرتحشون لهتلاء أ ويل بناء ػىل موفات ترش يحيم       

 املرتحشون بلبول املنطب اذلي سيمت تؼييهنم فيو بؼد امتخرج.

 ملف الرتشيح   

 يتكون موف امرتش يح من امواثئق امتامية:

 ؛ www.men.gov.maمطبوع امرتش يح حسب اهمنوذج اذلي ميكن حسبو من موكع اموزارة  -

 وسخة مشيود مبطابلهتا ل ضل امبطاكة اموطنية نوتؼريف؛ -

 وسخة من امسرية اذلاتية نومرتحش؛ -

وكذا كرار املؼادةل ابمنس بة نومتوفرين ػىل شيادة مؼادةل مشيادة  وسخة مشيود مبطابلهتا ل ضل امشيادة اجلامؼية املطووبة -

 الإجازة؛

داري -  بؼد امتخرج؛ رساةل حتفزي مشغل منطب اإ

 ؛www.men.gov.maرساةل تزكية حسب اهمنوذج اذلي ميكن حسبو من موكع اموزارة  -

 امواثئق الإدارية املثبتة متوفر املرتحش ػىل رشوط امرتش يح املنطوص ػوهيا أ ػاله وكذا امليام وامتجارب امسابلة؛  -

 اراة؛ترخيص الإدارة ابجتياز املب -

 ظرفان بريداين حيمالن امس وغنوان املرتحش. -

يداع         حدى املراكز اجليوية ملين امرتبية  فؼىل امراغبني يف املشاركة يف ىذه املباراة اإ طوبات ترش يحيم ملابل وضل، ابإ

ههيا املرتحش ههيا أ ػاله، حسب ال اكدميية اجليوية نورتبية وامتكوين اميت ينمتي اإ يوميوز  99، وذكل كبل ممت يوم وامتكوين املشار اإ

 وىو أ خر أ جل. 4192

 ونومزيد من املؼوومات يتؼني التطال بأ كرب مركز هجوي ملين امرتبية وامتكوين، أ و أ كرب أ اكدميية هجوية نورتبية وامتكوين.       
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