اعالن عن اجراء مبارايت
تعلن وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي ،أهنا ستنظم يويم  15و 16يوليوز  2018مبارايت ادلخول اىل مركز تكوين مفتيش التعلمي الاكئن بباب اتمس نا العاكري -الرابط
(دورة  ،)2018وذكل وفق اجلدول التايل:
ملف الرتش يح
أعداد املقاعد املتبارى بشأهنا
رشوط الرتش يح
املساكل
يمت القبول يف مسكل تكوين املفتشني الرتبويني للتعلمي الابتدايئ من
مسكل تكوين ادلرجة الوىل عىل اثر انتقاء أويل بناء عىل دراسة ملفات الرتش يح
يتكون ملف الرتش يح من الواثئق التالية:
املفتشني الرتبويني وبعد النجاح يف مباراة ،تفتح يف وجه أساتذة التعلمي الابتدايئ من
200
 طلب الرتش يح يعبئه املرتحش (ة) عىل املسطحة اخملصصة ذلكل عىلللتعلمي الابتدايئ من ادلرجة الثانية ومن ادلرجة الوىل املرمسني واملتوفرين عىل عرش
املوقع الرمسي للوزارة  www.men.gov.maويقوم بطبعه؛
س نوات من اخلدمة الفعلية يف جمال الرتبية والتدريس ،مهنا أربع س نوات
ادلرجة 1
 رساةل حتفزيية تتضمن عنارص البحث الرتبوي اذلي يرغب املرتحش يفمن اخلدمة هبذه الصفة.
عدد املقاعد اجنازه ابملركز؛
التخصصات
يمت القبول يف مسكل تكوين املفتشني الرتبويني للتعلمي الثانوي التأهييل
 - 60نسخة طبق الصل من قرار التسمية يف الطار وادلرجة؛
من ادلرجة الوىل عىل اثر انتقاء أويل بناء عىل دراسة ملفات الرتش يح الرايضيات
 - 40ثالثة ( )3نسخ من تقارير الزايرة والتفتيش الخرية؛
علوم احلياة والرض
وبعد النجاح يف مباراة ،تفتح يف وجه:
العلوم الفزيايئية
 - 40نسخة طبق الصل من الشهادات اجلامعية أو ادلبلومات احملصل علهيا؛
* أساتذة التعلمي الثانوي التأهييل من ادلرجة الثانية ومن ادلرجة الوىل الفلسفة
 - 10نسخة مطابقة للصل للبطاقة الوطنية للتعريف مصادق علهيا؛
مسكل تكوين املرمسني واملتوفرين عىل س بع س نوات من اخلدمة الفعلية يف جمال الرتبية
40
الاجامتعيات
 نبذة عن املسار املهين والعلمي للمرتحش (ة) )(CV؛املفتشني الرتبويني والتدريس ،مهنا أربع س نوات من اخلدمة هبذه الصفة،
10
العالميات
 - 10ظرفان بريداين حيمالن طابع الربيد وعنوان املرتحش (ة).
للتعلمي الثانوي * الساتذة املربزين للتعلمي الثانوي التأهييل من ادلرجة الوىل املرمسني الهندسة الكهرابئية
10
التأهييل من ادلرجة واملتوفرين عىل س بع س نوات من اخلدمة الفعلية يف جمال الرتبية الهندسة املياكنيكية
10
الرتبية السالمية
1
والتدريس ،مهنا أربع س نوات من اخلدمة هبذه الصفة.
اللغة العربية
اللغة الفرنس ية
اللغة الجنلزيية
الرتبية البدنية

10
40
20
10

يمت القبول يف مسكل تكوين مفتيش املصاحل املادية واملالية من ادلرجة
الوىل عىل اثر انتقاء أويل للمرتحشني بناء عىل ملفات الرتش يح اليت
تتضمن املعلومات الالزمة عن املرتحش ومساره املهين تفتح يف وجه
مسكل تكوين املمونني من ادلرجة الثانية ومن ادلرجة الوىل املرمسني واملتوفرين عىل
مفتيش املصاحل س بع س نوات من اخلدمة الفعلية يف همام التدبري املايل واملادي
املادية واملالية من واحملاس بايت يف مؤسسات التعلمي والتكوين ،مهنا أربع س نوات من
اخلدمة هبذه الصفة.
ادلرجة 1

60

يتكون ملف الرتش يح من الواثئق التالية:
 طلب الرتش يح يعبئه املرتحش (ة) عىل املسطحة اخملصصة ذلكل عىلاملوقع الرمسي للوزارة  www.men.gov.maويقوم بطبعه؛
 رساةل حتفزيية تتضمن عنارص البحث التدبريي أو املراقبايت اذلي يرغباملرتحش يف اجنازه ابملركز؛
 نسخة طبق الصل من قرار التسمية يف الطار وادلرجة ؛ـ نسخة طبق الصل من الشهادات اجلامعية أو ادلبلومات احملصل علهيا؛
 نسخة مطابقة للصل للبطاقة الوطنية للتعريف مصادق علهيا؛ نبذة عن املسار املهين والعلمي للمرتحش (ة) )(CV؛ -ظرفان بريداين حيمالن طابع الربيد وعنوان املرتحش (ة).

مراكز اجراء املباراة:
الاكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين اليت ينمتي الهيا املرتحشات واملرتحشني
فاس مكناس
ادلار البيضاء سطات
سوس ماسة ،العيون الساقية امحلراء ،لكممي واد نون ،ادلاخةل وادي اذلهب
الرابط سال القنيطرة ،طنجة تطوان احلس مية
مراكش أسفي ،بين مالل خنيفرة ،درعة اتفياللت
هجة الرشق

الاكدميية مركز املباراة
فاس مكناس
ادلار البيضاء سطات
سوس ماسة
الرابط سال القنيطرة
مراكش أسفي
هجة الرشق

رزانمة املباراة:
 يمت العالن عن نتاجئ الانتقاء الويل وحتديد مقرات اجراء الاختبارات الكتابية ابلاكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين (مركز املباراة) ابتداء من يوم  10يوليوز  ،2018ويعتربهذا العالن مبثابة اس تدعاء رمسي للمشاركة يف الشطر الكتايب من املباراة؛
 يمت العالن عن نتاجئ الشطر الكتايب مبركز تكوين مفتيش التعلمي ومبوقع الوزارة وابلاكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين واملديرايت القلميية ابتداء من يوم  24يوليوز 2018ويعترب هذا العالن مبثابة اس تدعاء للمقبولني لجتياز الشطر الشفوي؛
 جيرى الشطر الشفوي مبركز تكوين مفتيش التعلمي ابلرابط ابتداء من  26يوليوز 2018؛ يعلن عن النتاجئ الهنائية ابتداء من يوم  31يوليوز .2018كيفية الرتش يح للمباراة:
فعىل الراغبني يف اجتياز احدى هذه املبارايت ،ايداع ملفات ترش يحهم مبؤسسات التعلمي أو التكوين اليت ينمتون الهيا ،اىل غاية يوم  5يوليوز  2018وهو أخر أجل لقبول
الرتش يحات.

