
 
 

 
 مبـاراة إجراء إعـــالن عن

 

 

حداث وتنظمي املراكز اجلهوية ملهن الرتبية ..21ديسمرب  21)  311.من حمرم  .2الصادر يف  11.2..21لمرسوم رمق لطبقا  ( يف شأ ن ا 

اة ولوج سكل حتضري مباريت التربيز للتعلمي الثانوي ومعال مبقتضيات قراري وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين بتحديد كيفية تنظمي مبار والتكوين،

دلخول مباراة ا عن تنظمي )قطاع الرتبية الوطنية( والتكوين املهينتعلن وزارة الرتبية الوطنية  ،-ختصص فزيايء -التأ هييل يف الرايضيات والعلوم الفزيايئية

ىل الس نة ال وىل   لتحديدات التالية:وفق ا كل، وذ(21.3)دورة  التربيز رايت مبا من سكل حتضريا 
 

 

 املقاعد اخملصصة التخصصات
يداع آ خر آ جل ل  

 امللفات

ال عالن  عن لحئة 

 املقبولني لجتياز املباراة
 اترخي ا جراء 

 املباراة
 مركز ا جراء املبارايت والتكوين

 21 الرايضيات
 يوم السبت

  21.3فرباير  10 
 21.3فرباير  ..

 21.3فرباير  3.-1.
 الرابط  جلهة هوي ملهن الرتبية والتكويناملركز اجل 

 زعري-زمور  -سال-

 العلوم الفزيايئية

 -ختصص الفزيايء- 
21 

.1-.3-.1  

 21.3فرباير 

 مراكش جلهة املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين

 احلوز -اتنس يفت  - 
 

 

ل للمرتحشني تنظم الاختبارات الشفوية مبارشة بعد ال عالن عن نتاجئ الاختبارات الكت ابية، وليسمح ابجتياز الاختبارات الشفوية للمباراة ا 

 املقبولني يف الاختبارات الكتابية من دلن جلنة املباراة1
 

 

 

 :الرتش يح رشوط -.

 :آ ن يكون يشرتط يف املرتحش

 من جنس ية مغربية؛ 

 حرتداها، عىل ال قل عىل شهادة املاسرت آ و  حاصال يتجرتاوز  وآ ن لشهادة املاسرترت املتخصرتص آ و دبلرتوم سنرتدو ادلوو آ و مرتا يعرتادل ا 

جراء املباراة؛ 11 س نه  س نة، عند اترخي ا 

 موف  بأ حد آ سال  الوفيفة العمومية؛ريآ ن يكون غ  

 ( س نوات حسرت  النصرتوا التنظةيرتة اجلرتاري لرتا العمرتل،0آ ن يلزتم ابلعمل يف التعلمي العمويم ملدة مثاين )  وآ ن يقبرتل التعيرتني ا ي

ليه بعد النجاح يف مباراة التربيز1  يس ند ا 

 :مل  الرتش يح -2
 :مل  الرتش يح من الواثئق التالية يتكون

 املوقرت  ال لكرترتوين للرتوزارة املراكز اجلهوية ملهن الرتبيرتة والتكرتوين آ و مرتن من هحسب يمت - طل  املشاركة www.men.gov.ma - 

 اخملصص  كل؛  يعبئه املرتحش حس  المنوذج

  حداهاسرت املتخصص آ و دبلوم سندو ادلوو آ و ما يعادل ااملاسرت آ و شهادة املشهادة نسخة من  مصادق علهيا؛ ا 

 مصادق علهيا؛  آ و البطاقة الوطنية للتعري  نسخة من بطاقة التعري  الوطنية 

 1ن حيمالن طاب  الربيد وعنوان املرتحشن بريدايافرف   
 

يداع ملفات الرت  -1  :ش يحا 
يداع ملفات   دارة  -مقابل وصل  - الرتش يحينبغي ا  جراء املباراة(  املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكويندلى ا  ال جال احملددة يف  ذاخل)مركز ا 

 اجلدول آ عاله1


