إعالن عن فتح ابب إلترش يحات لولوج إطار أس تاذ إلتعليم إلعالي
بمؤسسات تكوين إلطر إلعليا إلتابعة لوزإرة إلتربية إلوطنية وإلتكوين إلمهني وإلتعليم إلعالي وإلبحث إلعلمي
 قطاع إلتربية إلوطنية -دورة دجنبر 9102

بناء على إلمرسوم رقم  962.6912إلصادر في  00من شوإل  02(0201فبرإير  )0221في شأن إلنظام
إلساسي إلخاص بهيئة إلساتذة إلباحثين بمؤسسات تكوين إلطر إلعليا ،كما وقع تغييره وتتميمه ،والس يما إلمادة
 09منه؛
وعلى إلمرسوم رقم  969.6192إلصادر في  1شعبان  .( 0211أبريل  )0291ابحدإث مركز إلتوجيه
وإلتخطيط إلتربوي؛
وعلى إلمرسوم رقم  96196.90إلصادر في  02من ذي إلحجة  09( 0292ديسمبر  )9119في شأن إعادة
تنظيم مركز تكوين مفتشي إلتعليم؛
وعلى إلمرسوم رقم  96006.19إلصادر في  91من محرم  92(0222ديسمبر  )9100في شأن إحدإث وتنظيم
إلمرإكز إلجهوية لمهن إلتربية وإلتكوين كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى قرإر وزير إلتعليم إلعالي وإلبحث إلعلمي وتكوين إلطر رقم  9.2.60.إلصادر في  92من رمضان 022.
( 0.يوليوز  )910.بتحديد كيفيات تنظيم إجرإءإت إلتعيين في إطار أساتذة إلتعليم إلعالي بمؤسسات تكوين
إلطر إلعليا؛
تعلن وزإرة إلتربية إلوطنية وإلتكوين إلمهني وإلتعليم إلعالي وإلبحث إلعلمي عن فتح ابب إلترش يح لولوج
إطار أس تاذ إلتعليم إلعالي بمركز تكوين مفتشي إلتعليم وبمركز إلتوجيه وإلتخطيط إلتربوي وابلمرإكز إلجهوية لمهن
إلتربية وإلتكوين برسم دورة دجنبر  ،9102وذلك في وجه إلساتذة إلمؤهلين إلمتوفرين على إلشروط إلنظامية
إلمنصوص عليها في إلمادة  09من إلمرسوم إلمشار إليه أعاله رقم  962.6912في  00من شوإل  02( 0201فبرإير
6)0221
يتكون ملف إلترش يح من إلواثئق إلتالية:
 طلب موجه إلى إلس يد(ة) مدير مركز إلتكوين إلمعني؛
 نهج إلسيرة إلذإتية للمترشح (ة)؛
 إس تمارة إلترش يح معبئة وفق إلنموذج رقم  9إلملحق ابلقرإر رقم  9.2.60.إلصادر في  0.يوليوز  910.إلمشار
إليه أعاله؛
 نسخة من شهادة إلدكتورإه أو دكتورإه إلدولة أو دبلوم معترف بمعادلته الحدى إلشهادتين؛
 نسخة من شهادة إلتأهيل إلجامعي ،ويعفى من إالدالء بهذه إلشهادة إلساتذة إلمؤهلون إلمنصوص عليهم في
إلمادة  2.إلمكررة من إلمرسوم إلمشار إليه أعاله رقم  962.6912إلصادر في  00شوإل  02( 0201فبرإير
)0221؛
 نسخة من قرإر إلتعيين في إطار أس تاذ مؤهل؛
 شهادة تثبت أن إلمترشح(ة) قد زإول عمله لمدة ست ( ).س نوإت على إلقل بصفة أس تاذ مؤهل؛
 تقرير مفصل للنشطة يحدد فيه إلمترشح(ة) إلغالف إلزمني إلمنجز طيلة ست ( ).س نوإت إلخيرة وبرإمج
إلتكوين إلملقنة ،وكذإ إلتأطير إلبيدإغوجي لمشاريع نهاية إلدرإسة وإلطروحات وإلتدإريب وفق إلنموذج رقم
 2إلمرفق ابلقرإر رقم  9.2.60.إلصادر في  0.يوليوز  910.إلمشار إليه أعاله؛
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 يتم إرفاق تقرير إلنشطة بجميع إلواثئق إالثباتية لتجربة إلمترشح(ة) في مجال إلتعليم وإلـتأطير وتنش يط
أعمال إلبحث من مؤلفات ومطبوعات وإلرسائل وإلطروحات إلمؤطرة ،ونسخة من إلصفحة إلولى من
إلمقاالت وملخص عن إلمدإخالت في إلندوإت وكذإ شهادإت إلمشاركة فيها ،وشهادإت أو واثئق تبرر كل
نشاط مدرج في ش بكة إلتقييم وفق إلنموذج رقم  0إلمرفق ابلقرإر رقم  9.2.60.إلصادر في  0.يوليوز
 910.إلمشار إليه أعاله؛
وابس تثناء طلب إلترش يح ،يجب إالدالء بجميع إلواثئق في خمس ( ).نسخ كما يجب أن تكون إلشهادإت
وإلمؤهالت إلوإردة أعاله مشهود بمطابقتها للصل6
تسحب إلنماذج رقم  0ورقم  9ورقم  2من إلموقع إاللكتروني للوزإرة www.men.gov.ma
أو من مركز إلتكوين إلمعني6
تودع طلبات إلترش يحات لولوج إطار أس تاذ إلتعليم إلعالي ابلمرإكز إلتي ينتمي إليها إلمترشحون مرفقة ابلملف
إلعلمي وإلبيدإغوجي مقابل وصل ،وذلك في أجل أقصاه يوم  .دجنبر 69102
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