
 ركــــــــــاع مشتــــــر اجتمـــــــمحض
 2016أبریل  21خ ــــــبتاری

أبریل  13تبعا لمحضر االجتماع المشترك لتسویة ملف األساتذة المتدربین الموقع علیھ بتاریخ 
بمقر والیة جھة الرباط سال القنیطرة، من طرف السید والي الجھة ممثال للحكومة والسادة ممثلي  2016

الوطنیة لألساتذة المتدربین، عقدت  التعلیمیة الست وأعضاء المبادرة المدنیة، وأعضاء التنسیقیة النقابات
اللجنة التقنیة المشتركة المكونة إضافة إلى األطراف الموقعة على المحضر المشار إلیھ أعاله، من ممثلي 

اإلدارة، ووزارة االقتصاد  وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المھني ووزارة الوظیفة العمومیة وتحدیث
، لدراسة مختلف الجوانب المرتبطة بھذا 2016أبریل  20و  19و  18و  15والمالیة، اجتماعات أیام 

 الملف.

 وبعد نقاش مستفیض تم االتفاق على ما یلي:

 .2016أبریل  25استئناف التكوین یوم  .1
ویوم  2016أبریل  25وم االثنین التحاق األساتذة المتدربین بمقرات التكوین في الفترة ما بین ی .2

وتوقیع االلتزام بالعمل في الوظیفة العمومیة لمدة  منھ، مع توقیع محضر االلتحاق 27األربعاء 
 ثماني سنوات بعد التوظیف.

 تكییف السنة التكوینیة للمعنیین باألمر وفق ما یلي: .3
 : االلتحاق بالمراكز.2016أبریل  25 •
 تكوین النظري في المجزوءات.: ال2016یولیوز  16 –أبریل  25 •
 : إجراء آخر امتحانات التصدیق على المجزوءات.2016یولیوز  18-23 •
 .: إجراء امتحانات التصدیق االستدراكي2016یولیوز  30 – 25 •
: تجمیع النتائج وتوزیع المتدربین على نیابات إجراء التدریب 2016غشت  5 -1 •

 المیداني.
بمقرات إجراء التدریب المیداني بالمؤسسات : التحاق المتدربین 2016شتنبر  6 •

 لمھن التربیة والتكوین أو الفرع اإلقلیمي)تعلیمیة (لقاء تأطیري بالمركز الجھوي ال
: إجراء التدریب المیداني بالمؤسسات التعلیمیة وتحضیر 2016نونبر  -شتنبر •

 المشروع الشخصي:
  المصاحبة (دعم استفادة المتدربین في وضعیة المسؤولیة عن قسم من آلیة

 ومؤازرة المصاحبین)
 (مفتش أو أستاذ مكون أو ھما معا) تنظیم زیارة تأطیریة. 

 : تقییم التدریب المیداني ومناقشة المشروع الشخصي المؤطر.2016نونبر  •
 .(مكونین ومفتشین) زیارة لجنة التقویم 
 مناقشة المشروع الشخصي بالمركز الجھوي لمھن التربیة والتكوین أو الفرع 

 اإلقلیمي.
 : الحصول على شھادة التأھیل التربوي.2016نھایة نونبر •
 : إجراء مباراة التوظیف (الشق الكتابي والشفوي)2016دجنبر •
 .2017 التوظیف ابتداء من فاتح ینایر •



عوض امتحان التخرج المعمول بھ سابقا تفتح مباراة التوظیف بعدد المناصب الموازي لعدد  .4
ھیل التربوي المسلمة من أحد المراكز الجھویة لمھن التربیة والتكوین الحاصلین على شھادة التأ

بمن فیھم الذین تجاوزوا السن القانوني للتوظیف  2016دجنبر  -برسم الموسم التكویني أبریل
 وسیصدر قرار وزاري ینظم ھذه المباراة.

 1200.00أشھر) منحة شھریة قدرھا  9األساتذة المتدربون خالل فترة التكوین (یتقاضى  .5
درھم، كما یتقاضى األساتذة المتدربون في وضعیة المسؤولیة عن القسم تعویضا جزافیا شھریا 

 أشھر). 4درھم طیلة فترة التدریب المیداني ( 1600.00صافیا قدره 
 یرفع ملتمس إلى السید رئیس الحكومة قصد: .6

 –بین (فوج أبریل ، لألساتذة المتدر2016شتنبر  6احتساب األقدمیة اإلداریة ابتداء من  )1
 ) الذین سیتم توظیفھم.2016نونبر 

الترخیص لألساتذة المتدربین الحاصلین على شھادة التأھیل التربوي الذین تجاوزوا سن  )2
 سنة ) باجتیاز مباراة التوظیف وكذا توظیفھم. 45التوظیف ( 

دربین لجمیع األساتذة المت 2016ماي  10یتم صرف ثالث منح دفعة واحدة في أجل أقصاه  .7
 الذین استأنفوا التكوین في اآلجال المحددة سلفا.

، طبق مقتضیات ھذا 2016نونبر  –استصدار مقرر وزاري لتنظیم السنة التكوینیة: أبریل  .8
، یتضمن اإلشارة إلى مباراة توظیف فوج 2016ماي  6المحضر وذلك في أجل أقصاه 

، وذلك خالل شھر دجنبر 2016ر نونب –أبریل  األساتذة المتدربین برسم السنة التكوینیة
2016. 

 تحدث لجنة لمتابعة تنفیذ مقتضیات ھذا المحضر تتكون من األطراف الموقعة علیھ. .9
وز ایلتزم الجمیع بالعمل على خلق األجواء المواتیة والمالئمة للتكوین الجدي، والعمل على تج .10

 سھر على تیسیر ذلك.وحل القضایا المرتبطة بالفترة الماضیة، وتتكفل لجنة المتابعة بال
توصي النقابات التعلیمیة والمبادرة المدنیة والتنسیقیة الوطنیة لألساتذة المتدربین بإعادة النظر  .11

وإعادتھما إلى طاولة الحوار المجتمعي  2.15.589ورقم  2.15.588في المرسومین رقم 
لمكونین واألساتذة والقطاعي، كما توصي بالتراجع عن المتابعات اإلداریة والتأدیبیة في حق ا

 المتدربین.

 التوقیعات:

  

 

 المبادرة

 المدنیة

اباتــالنق  

ة ــالتعلیمی
تـــــالس  

 التنسیقیة الوطنیة

المتدربین لألساتذة   


