
  

    1 
 

 

 

 ادلارالبيضاء سطات الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة

 

 إعـــــالن 

  خىظيفل ياثمباز إجساء ً ع

 أطس الدعم إلادازي والتربىي والاجخماعيو الخدزيس  أطس :تكادًميألاأطس 

 
 

ً حعلً ألا ت للتربُت والخيٍى اثعً جىظُم  سطاث الذاسالبُضاءلجهت وادًمُت الجهٍى خاصت الطش الاوادًمُت ألخىظُف  مباٍس

ين وامللحلين الاجخماعُين ألساجزةبا م ألاساس ي الخاص بأطش بملخضُاث الىظا عمال ،وملحلي الاكخصاد وإلاداسة وامللحلين التربٍى

زا به ألاعذاد املحذدة في الجذٌو املشفمو  املىادو الخخصصاث ألاسالن و و  طشألا  حسب ،5252هىهبر 52م ألازبعاء ًى  ورلً ،تألاوادًمُ

 إلاعالن.

خم  اثاملبإهجاص العملُاث املشجبطت ٍو  :الخالُتوفم الخذابير وإلاجشاءاث  باٍس

 الترشيحأوال: 

ين الزًً سبم مً طشف املترشح الترشُح إلالىتروويطلب  بعذ املصادكت على جخُاص الاخخباساث الىخابُت وجىباح ل ًخم الترش

اث الخىظُفخاصت ال إلالىتروهُت البىابتعبر  لهم الدسجُل اللبلي ًحّذد فُه الزي و ، ( http://tawdif.men.gov.ma ) بمباٍس

كلُم الزي جم اخخُاسه مً طشف سِخم حعُُنهم بىفس إلا، علما أن الىاجحين العمل بهافي التي ًشغب  املدًسيت إلاكليميتاملترشح)ة( 

ين وامللحلين الاجخماعُين  سبت لسلً الخعلُم الابخذائياملترشحين بالي كلُم أو إما بىفس إلاو ، وملحلي الاكخصاد وإلاداسة وامللحلين التربٍى

 باألكالُم الىاكعت في املجاٌ الترابي لألوادًمُت باليسبت لسلً الخعلُم الثاهىي.

م وجخم املصادكت على طلباث الترشُح   .5252هىهبر 52إلى  7مً خالل الفترة املتراوحت  تإلالىتروهُ البىابتهفس عً طٍش

أسخاذ الخعليم الثاهىي أو أسخاذ الخعليم أن ًصادق إال على طلب واحد حسب اخخيازه )ها(، إما للمترشح )ة(  وال ًمكً، هرا

باقي طلباث  - جللائيا - جلغىعلى الطلب،  توعىد املصادك .و ملحم اجخماعيأو ملحم جسبىي أ أو ملحم الاكخصاد وإلادازة الابخدائي

 خالل فترة الدسجيل اللبلي.الترشيح التي جلدم بها املترشح)ة( 

 جخصصفي إال أن ًصادق على جسشيحه)ها(  )ها(ال ًمكىه جىظيف أسخاذ الخعليم الثاهىي ملبازاة كما أهه باليسبت للمترشح)ة( 

  واحد،

 :الترشيحشسوط  ـ2  

اثجفخح امل ً، املىظفين غير في وجه املترشحين  باٍس  :الخالُتعلى الششوط  املخىفٍش
 

 :عامتشسوط  2.2

 أن ًيىهىا حاملين للجيسُت املغشبُت؛ 

  أن ًيىهىا مخمخعين بالحلىق املذهُت، وأل ًيىن كذ صذس في حلهم ملشس باإلداهت بسبب اسجيابهم 

 جىحت؛ أوجىاًت              

 ؛الخحاكهم بملشاث عملهمٍخ جاس عىذ  سىت 05  -بصفت اسخثىائُت  - أل ًخجاوص عمشهم 
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 جشبطهم أي عالكت شغل مع أي مؤسست حعلُمُت خصىصُت أو أي مشغل آخش. لأ 

 :علىأن ًكىهىا حاصلين ، أطس ألاكادًميت جىظيف ألاساجرة بازاةملاملترشحىن   . أ
 

 هههههههت وأ ً علهههههههى مهههههههؤهالث هظٍش                   وادًمُهههههههت شههههههههادة إلاجهههههههاصة فهههههههي املسهههههههالً الجامعُهههههههت للتربُهههههههت، أو شههههههههادة حعادلهههههههها واملخهههههههىفٍش

 مماثلت في املسالً الجامعُت للتربُت؛

 املسهههههخفُذًً مهههههً البرههههههام  و أو شههههههادة إلاجهههههاصة فهههههي الذساسهههههاث ألاساسهههههُت أو شههههههادة إلاجهههههاصة املهىُهههههت،  شههههههادة إلاجهههههاصة

 ً  إطاس جشبىي في مهً الخذَسس؛ 05.555الحيىمي لخيٍى

  ألاساسهههُت أو شههههادة إلاجهههاصة املهىُهههت املسهههخفُذًً مهههً البرههههام  شههههادة إلاجهههاصة أو شههههادة إلاجهههاصة فهههي الذساسهههاث

 ألف إطاس؛ 50الحيىمي إلعادة جأهُل 

 .شهادة إلاجاصة أو شهادة إلاجاصة في الذساساث ألاساسُت أو شهادة إلاجاصة املهىُت أو ما ٌعادٌ إحذاها 
 

 :علىًكىهىا حاصلين  أن ،أطس ألاكادًميت لحلي الاكخصاد وإلادازةم جىظيف بازاةملاملترشحىن   . ب
 

  ههه تأو الاكخصههههادًشههههادة إلاجهههاصة فهههي الخخصصهههاث اللاهىهُهههت ً علههههى  تأو الخذبيًر أو مههها ٌعهههادٌ إحهههذاها واملخهههىفٍش

ت وأوادًمُت مماثلت.  مؤهالث هظٍش
 

 :علىأن ًكىهىا حاصلين  ،أطس ألاكادًميت التربىيينمللحلين املبازاة جىظيف  املترشحىن  . ج
 

  اث الاساسُت أو شهادة إلاجاصة املهىُت في جمُع الخخصصاث، أو شهادة حعادلها؛في الذساس شهادة إلاجاصة 

  البرهههام   واملسههخفُذًً مههًشهههادة إلاجههاصة أو شهههادة إلاجههاصة فههي الذساسههاث ألاساسههُت أو شهههادة إلاجههاصة املهىُههت

 ألف إطاس. 50الحيىمي إلعادة جأهُل 
 

 :علىأن ًكىهىا حاصلين  ،س ألاكادًميتأط جخماعيينمللحلين الا اجىظيف ملبازاة  املترشحىن  . د
 

 .شهادة إلاجاصة في الفلسفت أو إلاجاصة في علم الىفس أو إلاجاصة في علم الاجخماع أو ما ٌعادٌ إحذاها 
 

 :خاصتشسوط   5.2

o :ول ٍلغى ل ًمىً الترشح إل في املىاد الذساسُت املطابلت ملجاٌ الخخصص، و  باليسبت للخدزيس بالخعليم الثاهىي

اضُت امطابم لخخصص الشهادة املذلى بها يرجششح غ لتي ًخم فيها كبٌى جمُع ، باسخثىاء مادة التربُت البذهُت والٍش

 ؛الخخصصاث

 مادة الترشح لخذَسس اللاهىن باللغت الفشوسُت،العلىم الاكخصادًت و  شعبتيإلاجاصة في  لحاملي ، ًمىًغير أهه                

اءي الفشوسُت. هما ًمىً لحامل اللغت اضُاثمادة الترشح لخذَسس  إلاجاصة في الفيًز  ؛الٍش

o  ًخم كبٌى جمُع الخخصصاث. :الخعليم الابخدائيبباليسبت للخدزيس 
 

 :الترشيحملف  ـ5  

 :الخالُتًخيىن ملف الترشُح مً الىثائم 

  ؛ٍاثباملباس الخاصت عبر البىابت املسخخشج  إلالىترووي الترشُحوصل 

  شح)ة( ومصادق علُه مً كبل السلطاث املخخصت، وفم الىمىرج املخصص لهزه الغاًت، التزام مىكع مً طشف املتر

اثٌسحب مً البىابت الخاصت    ؛باملباٍس
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  شهادة إلاجاشة أو الشهادة املعترف بمعادلتها مصحىبت بيسخت مً كساز املعادلت امليشىز بالجسيدة  مًوسخت

 السسميت؛

 وسخت مً البطاكت الىطىُت للخعٍشف. 
 

 :الترشيحداع ملفاث إً ـ 3

ت في إطاس إلاجشاءاث الىكائُت      التي جضمً سالمت املترشحاث واملترشحين في هزه الظشفُت الخاصت، فئن إًذاع  والاحتراٍص

املترشحاث واملترشحين باعخماد جلىُت سفع اليسخ  بشيل ًمىً مً الحذ مً جىلل املىكع الالىترووي عبر سِخم امللفاث

 م ملفاتهم.ُت لىثائالالىتروه

وجحمُل هزه  ،(SCANNER)وسخ وثائم ملف الترشُح باسخخذام املاسح الضىئي  ()ةًخعين على املترشحفي هزا الصذد، 

اث باملىكع الالىترووي  (PDF)اليسخ في صُغت   ًىمابخذاء مً ورلً  ،( http://tawdif.men.gov.ma )الخىظُف الخاص بمباٍس

على  للمصادكتوهى آخش أجل  5252 هىهبر 52السبذ ًىم  مساء الساعت السابعت والىصف مً إلى غاًت 5252 هىهبر 7السبذ 

 .الترشُحاث وإًذاعها عبر البىابت إلالُىتروهُت

 

اكبت دزاست: ثاهيا  ملفاث الترشيح ومس

 

مترشحين بسلً باليسبت للواملشاكبت على املسخىي إلاكلُمي  جخضع ملفاث الترشُح للذساست، جحذ إششاف ألاوادًمُت

ين وامللحلين الاجخماعُينوهزا باليسبت  ،الابخذائيالخعلُم  الجهىي املسخىي على ، و مللحلي الاكخصاد وإلاداسة وامللحلين التربٍى

 .ٍاثعلى الششوط املطلىبت لجخُاص املباس  )ة( جىفش املترشحورلً للخأهذ مً  ،باليسبت للمترشحين بسلً الخعلُم الثاهىي 

 

 املترشحيناسخدعاء : ثالثا
 

ً على الششوط املطلىبت لجخُاص املًخم وشش لئحت املترشحين  اثاملخىفٍش اث الخىظُف،  عبر البىابت الخاصت، باٍس بمباٍس

اث إلاكلُمُت الىاكعت ف   ي مجالها الترابي.وباملىاكع إلالىتروهُت لألوادًمُت واملذًٍش

 عىيين.للمترشحين امل الاخخبازاث بمثابت اسخدعاء زسمي ويعخبر إلاعالن عً لىائح امللبىلين الجخياش 

 

 والعملي الاخخبازاث الكخابيت والاخخباز الشفىي  إجساء: زابعا
 

 :الكخابيتالاخخبازاث  .2

 الاخخباساث الىخابُت على الشيل الخالي: ًجخاص املترشحىن 
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 لألساجرة:ليسبت با .2.2

 لخعليم الابخدائي )الخخصص املصدوج(ا 

 املعامل مدة الاهجاش الاخخباز

اللغت جخصص ودًداكخيك املىاد املدزست بالخعليم الابخدائي )

 (العلىمو  السياضياث – الفسوسيت اللغت- العسبيت
 8 ساعاث   4  

 

 

 ألاماشيغيت(اللغت لخعليم الابخدائي )جخصص ا 

 املعامل هجاشمدة الا  الاخخباز

 2 ساعاث 3 اللغت ألاماشيغيتمادة جخصص ودًداكخيك 

 

 جميع الخخصصاث( بسلكيه لخعليم الثاهىي ا( 
 

 املعامل مدة الاهجاش الاخخباز

 2 ساعاث 3 الخخصص ودًداكخيك مادةمادة الخخصص 

 
 

 . باليسبت ألطس الدعم إلادازي والتربىي والاجخماعي:5.2
 

 

 ازة )أطس الدعم إلادازي(الاكخصاد وإلاد ى لحلم 
 

 املعامل مدة الاهجاش الاخخباز

مىضىع حىل الخدبير املادي واملالي واملحاسباحي ملؤسساث 

 التربيت والخعليم العمىمي
 2 ساعاث 3  

 

 

 أطس الدعم التربىي( ىن ن التربىيى مللحلا( 
 

 املعامل مدة الاهجاش الاخخباز

سساث التربيت والخعليم مىضىع حىل الخدبير إلادازي والتربىي ملؤ 

 العمىمي
 2 ساعاث 3
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 (أطس الدعم الاجخماعي) يىن الاجخماعىن مللحلا 
 

 

 املعامل مدة الاهجاش الاخخباز

 2 ساعاث 3 اجخماعيت و  هفسيت مىضىع حىل جحليل ظاهسة
 

 

 جىصُفجم وضع بطاكاث لذ ف، الاخخباساثومً أجل ضمان جيافؤ الفشص وجمىين املترشحين مً الخحضير الجُذ لهزه  هزا،    

 .أو محىس  الشئِسُت ودسجت أهمُت ول مجاٌ املحاوس  وجحصشاملجالث مىاضُع الاخخباساث، جحذد 

 .باملبازياثالخاصت  إلالكتروهيت ويمكً الاطالع على هره البطاكاث وسحبها مً البىابت

 
 

 

 

 : تالشفىي اثالاخخباز  -2
 

 

 الاخخبازاث الكخابيت.  احهم فياملعلً عً هجاملترشحىن  اًخأهل الجخياشه
 

 

 املعامل مدة املىاكشت الاخخباز إلاطاز

 

 ألاساجرة

 
 

مىاكشت مىاضيع وكضاًا مخخلفت بهدف جلييم مدي كدزة 

 املترشح)ة(

 .مهام الخدزيسعلى ممازست 

 دكيلت 32
 

3 

ملحلى الاكخصاد وإلادازة 

وامللحلىن التربىيىن 

 وامللحلىن الاجخماعيىن 

شأهه، حىل مهام واخخصاصاث إلاطاز املمخحً في يع مىاكشت مىاض

 ير للملابلت الشفىيت.ضللخح دكيلت 22للمترشح  وجمىح
 5 دكيلت 32

 

 

 .عمليالخخباز ، الا مادة التربيت البدهيت والسياضيتفي الاخخباز الشفىي، ًجخاش املترشحىن املعلً عً هجاحهم باإلضافت إلى 

 

 ئيتإلاعالن عً الىخائج النها خامسا:

 

الخاصت  الالىتروهُت البىابت عبر، ووششها حسب الاسخحلاق لىائح الىاجحين بصفت نهائُت وهزا لىائح الاهخظاسحصش ًخم 

اث الخىظُف ت للتربُت  تألوادًمُل وباملىاكع إلالُىتروهُت ،(public.ma-www.emploi(وبىابت الدشغُل العمىمي  بمباٍس الجهٍى

 ً اث إلاكلُمُت الىاكعت في مجالها الترابي.و والخيٍى  املذًٍش
 

 

 

 

 كىيً الخأهيليالخ : سادسا
 

http://www.emploi-public.ma)/
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    جأهُلي باملشهض الجهىي ملهً التربُت ً ًخضع املترشحىن، الزًً جم إلاعالن عً هجاحهم بصفت نهائُت لخيٍى

ً  ؛( أشهش8ملذة ثماهُت ) والخيٍى

   الخأهُليفترة   خالٌ شباألماملعىُىن  ًخلاض ى ً ا  ،الخيٍى ضا شهٍش  ( دسهم؛0055كذسه ألف وأسبعمائت )حعٍى

   الخىظُف عً الالخحاق باملشهض  ٍاثجحين في مباس في حالت جخلف مترشح واحذ أو أهثر مً بين املترشحين الىا

 ، ً، بذون مبرس ملبٌى ضه، بأًام 2في أجل أكصاه الجهىي ملهً التربُت والخيٍى عذ إخباسه بزلً، ، ًخم حعٍى

 .بمترشح آخش مً بين املترشحين املشجبين في لئحت الاهخظاس حسب الاسخحلاق
 

o  ألاساجرة:باليسبت للمترشحين الىاجحين في مبازاة جىظيف 

   الخأهُلي إلى يهذف ً على مماسست  )ة(كادسا )ها(وجعله املهاساث والىفاًاث ألاساسُت، )ة(إهساب املخذسب الخيٍى

 ؛الخذَسس مهىت

    الخأهُلي في دسجت ً ً املبرمجت خالٌ السىت ألاولى مً الخيٍى ٌعين ألاطش الزًً اسخىفىا جمُع وحذاث الخيٍى

يُت ثاهُت، جمخذ على مذي سىت دساسُت واملت، جىظم على  سخفُذون مً سىت جيٍى جىظُفهم، بمؤسساث عملهم َو

ب مؤطش في وضعُت جحمل وا ً بالخىاوب ًخصص إلجشاء جذٍس يُت شيل جيٍى مل ملسؤولُت اللسم ودوساث جيٍى

ً و  ت ملهً التربُت والخيٍى ت باملشاهض الجهٍى يُت حضىٍس  امخحان الخأهُل املنهي لخيهئعً بعذ، جخصص دوساث جيٍى

ت(  .)الىفاءة التربٍى

 

o  ملحلي الاكخصاد والادازة وامللحلين التربىيين وامللحلين باليسبت للمترشحين الىاجحين في مبازاة جىظيف

 :جخماعيينالا 

 

  الخأهُلي إلى يهذف ً على مماسست  )ة(كادسا )ها(وجعله املهاساث والىفاًاث ألاساسُت، )ة(إهساب املخذسب الخيٍى

 املهام املىىطت به)ها(؛

  الخأهُلي ً ً املبرمجت خالٌ الخيٍى ً أطش الذعم ٌعين ألاطش الزًً اسخىفىا جمُع وحذاث الخيٍى بمسلً جيٍى

 إلاداسة.ملضاولت مهامهم باملؤسساث التي سخحذدها لهم  في دسجت جىظُفهمخماعي إلاداسي والتربىي والاج

 

  :ملحىظت 

، سِخم جطبُلا للملخضُاث اللاهىهُت املخعللت بالشعاًت الاجخماعُت للمىفىفين وضعاف البصش وألاشخاص املعاكين

ت املخصصت لهزه الفئت  جحذًذ ت  خباسي في شأنهامً عذد إمياهُاث الخىظُف امل (%7)اليسبت املئٍى ورلً حسب املذًٍش

 إلاكلُمُت والسلً والاطاس والخخصص.


