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قلميي)ة( مديرمنصب فتح ابب إلرتش يح لشغل  إ عالن عن  ابملديريتني إل قلمييتني )ة(إ 

 بوزإن و بشفشاون إلتابعتني للأاكدميية إجلهوية للرتبية و إلتكوين 

 جلهة طنجة تطوإن إحلس مية
 

حدإث إلأاكدمييات إجلهوية للرتبية وإلتكوين 07.00رمق إلقانون  عىلبناء  إلظهري إلصادر بتنفيذه  إلقايض اب 

 ؛كام وقع تغيريه وتمتميه (2000ماي  19)1421من صفر  15بتارخي  1.00.203إلرشيف رمق 

بشأأن إلنظام إلأسايس  (2003فربإير  10) 1423ذي إحلجة  08بتارخي  2.02.854رمق  وعىل إملرسوم

  منه؛ 90إملادة ملوظفي وزإرة إلرتبية إلوطنية كام وقع تغيريه وتمتميه، ولس امي 

يف شأأن كيفيات تعيني  (2011نومفرب  25)1432ذي إحلجة  28إلصادر يف  2.11.681إملرسوم رمق  وعىل

 رؤساء إلأقسام ورؤساء إملصاحل ابل دإرإت إلعمومية؛

حتديد عدد إجلهات بشأأن  (2015فربإير  20) 1436جامدى إلأوىل  فاحتبتارخي  2.15.40رمق  وعىل إملرسوم

 لمي إملكونة لها؛اقلأ وتسمياهتا ومرإكزها وإلعاملت وإ

بشأأن حتديد  2016فربإير  08إلصادر يف  01-16قرإر وزير إلرتبية إلوطنية وإلتكوين إملهين رمق  وعىل

قلميية-تطوإن-إجلهوية للرتبية وإلتكوين جلهة طنجةإختصاصات وتنظمي مصاحل الااكدميية   ؛إحلس مية، ومصاحلها إل 

مدير)ة(  تطوإن إحلس مية عن فتح ابب إلرتش يح لشغل منصب-تعلن إلأاكدميية إجلهوية للرتبية وإلتكوين جلهة طنجة

قلميي)ة(  قلميي)ة(بوزإن و إ   .بشفشاون مدير)ة( إ 

اكدميية الاوإملتوفرين عىل إلرشوط إحملددة مبوجب قرإر مدير  ،إملنصبهذإ فعىل إلرإغبني يف إلرتش يح لشغل 

ب إلواثئق إملكونة مللف إلرتش يح من إحلس مية إلصادر يف هذإ إلشأأن، حس-تطوإن-إجلهوية للرتبية وإلتكوين جلهة طنجة

إبتدإء من يوم  إحلس مية، وذكل-تطوإن-إجلهوية للرتبية وإلتكوين جلهة طنجةإملوقع إل لكرتوين للأاكدميية 

31/07/2018. 

يدإع  ،من لك وثيقة من إلواثئق إملكونة مللف إلرتش يح( 06)نظائر  س تةملفات إلرتش يح مقابل وصل، يف  ويمت إ 

خالل إلتوقيت إجلاري به إلعمل ابل دإرإت إحلس مية، -تطوإن-طنجةجلهة  ابلأاكدميية إجلهوية للرتبية وإلتكوين

 ، وهو آ خر آ جل لقبول إلرتش يحات.19/09/2018يوم  إ ىل غاية 10/09/2018إلعمومية، وذكل إبتدإء من يوم 

 يتكون ملف إلرتش يح من إلواثئق إلتالية:

-مببدير إلأاكدمييببة إجلهويببة للرتبيببة وإلتكببوين جلهببة طنجببة طلببب خطببي للرتشبب يح موجببه إ ىل إلسبب يد .1

 06)يف  ابلأمبببر؛يتضبببمن رآأي إلبببرئامل)ة( إملبببباك)ة(  بببول كفببباءة إملعبببين)ة(  إحلسببب مية-تطبببوإن

 (نظائر
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 (نظائر 06يف ) إملطلوب؛رساةل حتفزي  ول دوإفع إلرتش يح للمنصب  .2

إلسبببرية إيإتيبببة للمبببرتض)ة(، إملتضبببمنة لصبببورة فوتوغرإفيبببة حديابببة، معببببأأة مبببن طبببر  إملبببرتض)ة(  .3

 (نظائر 06)يف وفق إلمنوذج رفقته؛

إملببرإد شببغا، مبببا يف لك وثيقببة آأخببرى تكببون مفيببدة، وذإت صببخ بطبيعببة وخصوصببيات إملنصببب  .4

)يف عببىل إلرشببوط إملطلوبببة لشببغل إملنصببب إملببذكور آأعبباله؛ ة()ذكل إلواثئببق إملاةتببة لتببوفر إملببرتض

 (نظائر 06

وإملهنجيبببة إلبببا يقرتحشبببا إملبببرتض)ة( يف شبببأأن  إيي يتضبببمن مبببرعمل إلعمبببل إملرشبببوع إلش  ببب .5

قلمييبببةتبببدبري  ا وفقبببا للمهبببام والاختصاصبببات وإلرفبببع مبببن آأدإ ببب اوتطويرهببب اإملبببرتض لهببب إملديريبببة إل 

ببيعية وإلتنظمييبببة ذإت إلصبببخ قلمييبببة مبوجبببب آأ بببعم إلنصبببوي إلترشب )يف ؛إملسببب ندة للمبببديرقت إل 

 (نظائر 06

قلميية  من باهنا نسخة وإحدة حتمل إمس وتوقيع ، ظائرن (06)يف س تةويمت تقدمي إملرشوع إملقرتح لتدبري إملديرية إل 

يف حني ينبغي آأن تكون ابيق إلنسخ خالية من آأية إ شارة تدل عىل هوية وصفة إملرض)ة( يف لك صفحة من صفحاهتا، 

 .إملعين)ة( ابلأمر

ويوضع مطبوع إلسرية إيإتية وإلواثئق إملاةتة لتوفر إملرتض)ة( عىل إلرشوط إملطلوبة يف ظر  مغلق. 

آأظرفة آأخرى مغلقة يكتب علهيا إمس إملرتض)ة( ورمق  5ابيق إلنظائر إملكونة مللف إلرتش يح يف وتوضع 

تأأجريه)ها(، ويوضع إللك يف ظر  كبري مغلق يكتب عىل ظهره إمس إملرتض)ة( ورمق تأأجريه)ها( مع عبارة: "ل 

قلميي )ة(مديرإلرتش يح ملنصب -يفتح -ة إجلهوية للرتبية وإلتكوين جلهة طنجة، ابلأاكدميي....................)ة( بإ 

 ".إحلس مية-تطوإن

 :جلهة طنجة تطوإن إحلس مية تسحب ملفات إلرتش يح من إملوقع إل لكرتوين للأاكدميية إجلهوية للرتبية وإلتكوين

 http://aref-tth.men.gov.ma  31/07/2018إبتدإء من يوم. 

بعببد إ خضبباع ملفببات إحلسبب مية، -تطببوإن-إلأاكدمييببة إجلهويببة للرتبيببة وإلتكببوين جلهببة طنجببة وتتببوىل ، هببذإ

عبببالن عبببن ل بببة بأأسبببامء  إلرتشببب يح إ ىل إنتقببباء آأون مبببن تن جلنبببة الانتقببباء إلبببا حتبببدث لهبببذإ إلغبببر ، إل 

جبببرإء مقبببابالت الا ل نتقببباءإملرتحشبببات و إملرتحشبببني إملقببببولني و عبببن جرخي و مبببعن إ  كبببرتوين عبببرب إملوقبببع إل 

 .و إملوقعني إل لكرتونيني للوزإرة و للأاكدميية، public.ma-www.emploiللتشغيل إلعمويم 
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