
 

 

  

 

 

 

 إ عالن عن فتح ابب إلرتش يحات لولوج إ طار أ س تاذ إلتعلمي إلعايل

 إلعايل وإلحث  إلعلي  وإلتعلمي إلتابعة لوزإرة إلرتبية إلوطنية وإلتكوين إملهين إلعليا مبؤسسات تكوين إل طر

  –قطاع إلرتبية إلوطنية  –

 2018 دورة: دجنرب
********* 

( يف شأ ن إلنظام إل سايس 1997فربإير 19) 1417من شوإل  11إلصادر يف  2.96.804عىل إملرسوم رمق  بناء

 منه؛ 12 إملادة ، والس اميتمتميه، كام وقع تغيريه و مبؤسسات تكوين إل طر إلعلياإل ساتذة إلحاحثني  إخلاص هبيئة

حدإث مركز إلتوجيه( 1987أ بريل 6)1407شعحان  7إلصادر يف 2.85.723عىل إملرسوم رمق  و  إلرتبوي؛ وإلتخطيط اب 

عادة تنظمي مركز 2008ديسيرب 18) 1429 من ذي إحلجة 19إلصادر يف  2.08.521رمق  عىل إملرسومو  ( يف شأ ن إ 

 تكوين مفتيش إلتعلمي؛
 

حدإث( يف شأ ن 2011ديسيرب 23)1433من حمرم  27إلصادر يف  2.11.672ملرسوم رمق إ عىلو   وتنظمي إملرإكز إ 

 وتمتميه؛إجلهوية ملهن إلرتبية وإلتكوين كام وقع تغيريه  

 1436ضان ــمن رم 29إلصادر يف  2646.15ن إل طر رمق ــث  إلعلي  وتكويـايل وإلبـم إلعـعىل قرإر وزير إلتعليو 

طار 2015يوليوز  16)  ؛كوين إل طر إلعلياتساتذة إلتعلمي إلعايل مبؤسسات أ  ( بتحديد كيفيات تنظمي إ جرإءإت إلتعيني يف إ 

ابب عن فتح  -لوطنية قطاع إلرتبية إ –وإلتعلمي إلعايل وإلحث  إلعلي   تعلن وزإرة إلرتبية إلوطنية وإلتكوين إملهين

طار أ س تاذ  إجلهوية  وابملرإكزيط إلرتبوي إلتوجيه وإلتخط  ومبركزركز تكوين مفتيش إلتعلمي إلتعلمي إلعايل مبإلرتش يح لولوج إ 

ص علهيا إملنصو  إل ساتذة إملؤهلني إملتوفرين عىل إلرشوط وجه يفوذكل  ،2018دورة دجنرب برمس  ملهن إلرتبية وإلتكوين

ليه أ عالهمن إملرسوم  12يف إملادة   (.1997 فربإير 19) 1417من شوإل  11يف صادر إل 2.96.804رمق إملشار إ 

       

 يتكون ملف إلرتش يح من إلواثئق إلتالية:

  ؛مدير مركز إلتكوين إملعين)ة( إلس يدطلب موجه إ ىل 

 ؛)ة(هنج إلسرية إذلإتية لليرتحش 

  ليه  2015زيوليو  16إلصادر يف 2646.15ابلقرإر رمق إملرفق 2وفق إلمنوذج رمق  معحأ ة إلرتش يحإس امترة إملشار إ 

 أ عاله؛



 

 

  

  ؛حدى إلشهادتنيال  نسخة من شهادة إدلكتورإه أ و دكتورإه إدلوةل أ و دبلوم معرتف مبعادلته 

 لهيم يف ع إملؤهلون إملنصوصويعفى من إال دالء هبذه إلشهادة إل ساتذة  إجلامع ، نسخة من شهادة إلتأ هيل

ليه أ عاله من إملرسوم إملكررة 36إملادة   فربإير 19) 1417من شوإل  11لصادر يف إ 2.96.804رمق  إملشار إ 

1997.) 

  مؤهل؛نسخة من قرإر إلتعيني يف إ طار أ س تاذ 

 مؤهل بصفة أ س تاذس نوإت عىل إل قل  (6ست )ة قد زإول معهل ملد )ة(حشرتأ ن إمل شهادة تثبت.  

 إل خرية وبرإمج  تس نوإ( 6)ست  إلزمين إملنجز طيةل إلغالف )ة(حيدد فيه إملرتحش تقرير مفصل لل نشطة

لمنوذج إ ، وفقوإلتدإريب وإل طروحاتإلتأ طري إلحيدإغويج ملشاريع هناية إدلرإسة  إإمللقنة، وكذإلتكوين 

ليه  2015زيوليو  16إلصادر يف 2646.15ابلقرإر رمق إملرفق 3رمق   أ عاله؛إملشار إ 

 رفاق ثحاتية لتجربة إملرتحش يمت إ  وإلـتأ طري وتنش يط أ عامل  علميتإل يف جمال  )ة(تقرير إل نشطة جبييع إلواثئق إال 

 ونسخة من إلصفحة إل وىل من إملقاالت ،إملؤطرة إل طروحاتإلحث  من مؤلفات ومطحوعات وإلرسائل و 

وشهادإت أ و واثئق تربر لك نشاط  ،ن إملدإخالت يف إلندوإت وكذإ شهادإت إملشاركة فهياعوملخص 

إملشار  2015زيوليو  16إلصادر يف 2646.15ابلقرإر رمق إملرفق 1رمق  وفق إلمنوذجة إلتقيمي مدرج يف ش حك

ليه أ عاله  ؛إ 

جيب أ ن تكون إلشهادإت  نسخ كام (5) جيب إال دالء جبييع إلواثئق يف مخس إلرتش يح،ابس تثناء طلب و    

 لل صل.وإملؤهالت إلوإردة أ عاله مشهود مبطابقهتا 

أ و من مركز إلتكوين  .maen.gov.mwwwمن إملوقع إال لكرتوين للوزإرة  3ورمق  2ورمق 1تسثب إلامنذج رمق 

    .إملعين

طار أ    لهيا إملرتحشونإلتعلمي إلعايل ابملرإكز  س تاذتودع طلحات إلرتش يحات لولوج إ  مرفقة ابمللف إلعلي   إليت ينمت  إ 

 .2018دجنرب  27أ جل أ قصاه يوم وذكل يف وإلحيدإغويج مقابل وصل، 
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