
 
 

 2018يونيو  25الرباط في 
 FNE/352/2018عدد: 

 السيد أمزازي سعيد إلى

 وزير التربية الوطنية والتكوين المهني

 الرباط، والتعليم العالي والبحث العلمي
 .لسماح لألساتذة المبرزين بالتسجيل في سلك الدكتوراهتجديد المطالبة باالموضوع: 

 حية وسالما وبعد،ت
 

منظومة التربية والتكوين بالمغرب منذ أواسط  في إدماج سلك التبريز، نذكركم أن إننا إذ نراسلكم في الموضوع المشار إليه أعاله

وبيداغوجية أكاديمية ومن خالل تكوين أساتذة ذوي كفاءة علمية ، الجودةالمردودية وو األداءن يتحسبأهداف ، ثمانينيات من القرن الماضيال

ا أساسيا في تطوية منظومة التربية دور، على مدى قرنين ،المبرزونفيه لعب الذي ، مستلهمين في ذلك النموذج الفرنسي، متميزة

وخصوصا زال يعاني التهميش واإلقصاء  إذ ال، لقيمة من منبعهابالمغرب لم يستلهم هذه االتبريز شهادة غير أن واقع حال والتكوين، 

 .المعادلة

 ا/بعد اجتيازه ة/المبرز ة/األستاذ خصوصا أن لألساتذة المبرزين بالتسجيل في سلك الدكتوراهبالسماح لقد طالبنا ونجدد مطالبتنا 

على شهادة  ة/حاصال ة/تعجيزية في اآلن نفسه بين انتقاء للملف قصد التكوين بداية والذي يتطلب أن يكون المترشحو ل مضنيةلمراح

، أربع سنوات من الخدمة الفعلية بالقطاع سنة تكوينية بالمدارس العليا لألساتذة + اإلجازة والتي توازي في النظام السابق أربع سنوات +

 اجتياز المباراة الكتابيةوبعد االنتقاء ولتحضير شهادة التبريز أن يكون وجوبا حاصال على شهادة الماستر،  ويشترط كذلك على المترشح

لمهن  الشفاهية ينطلق التكوين في سنتين من التحصيل األكاديمي والعلمي الرصين بالمدارس العليا لألساتذة سابقا وبالمراكز الجهويةو

حاصال على شهادة  يشترط في من لم يتلقى تكوينا الجتيازها أن يكون، بعدها مباراة وطنية ة/ليجتاز المترشح، التربية والتكوين حاليا

ال يجتازها إال  حيثوصعوبتها تها صراممعروفة بو ،تشرف عليها لجنة وطنية مستقلة ،كما أن هاته المباراة الوطنية ،الماستر أو الدكتوراه

من أصعب التكوينات على د التبريز يعسلك التكوين في  كما أن، فرص النجاح ضئيلة وأحيانا منعدمةف، القلة القالئل من المترشحين

 .اإلطالق في قطاع التربية والتكوين

وهم الذين يوكل لمعظمهم مهام  !!إتمام دراستهم بسلك الدكتوراه الحرمان من ى شهادة التبريزورغم كل ذلك يصادف الحاصلون عل

  ..ويشرفون على تأطير أبحاث علمية أو بالجامعات والمدارس العليا، استشرافية عليا: كالتكوين باألقسام التحضيرية أو بالمراكز الجهوية

ولما كان الهدف من نظام التبريز تكوين أساتذة أكفاء، فإن هذا الهدف يجد مشروعيته في فتح أبواب الرقي العلمي والمعرفي أمام   

ه بناء على القرارات الوزارية هذه الفئة، أسوة بزمالئهم الحاصلين على شهادات وطنية والذين خول لهم التسجيل في تكوينات الدكتورا

 :فيما يليعرضها نالواردة بالجريدة الرسمية والتي 

بتحديد قائمة الشهادات الوطنية التي تخول ولوج سلك  2009يناير  22 صادر في 140.09رقم قرار لوزيرالتربية الوطنية  ✓

 ؛2009ماي  4 بتاريخ 5731 ريدة رسمية عددج الدكتوراه،

 رقم الوطنية التربية بتغيير وتتميم قرار وزير 2010 يونيو 9 صادر في 1736.10 رقم الوطنية لوزير التربية قرار ✓

 رسمية ولوج تكوينات سلك الدكتوراه جريدة تخول التي الشهادات الوطنية قائمة بتحديد 2009 يناير 22 في الصادر 140.09

 .4099 صفحة 2010 أغسطس 23 بتاريخ 5867 عدد

 .2013فبراير  25 بتاريخ 6129ر عدد .ج  2012 ديسمبر 14 في صادر 4111.12 رقم العالي التعليم لوزير قرار ✓

 .2014 ماي 15 بتاريخ 6256 رعدد ج. ، 2014 مارس 14 في صادر   715.14 رقم العالي لوزير التعليم قرار ✓

 والسالم. ،أصدق مشاعرنا الوزير سيدالتقبلوا  وفي انتظار تدخلكم

 عن المكتب الوطني

 الكاتب العام الوطني

 عبد الرزاقاإلدريسي 
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