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ػالن غن فذح ابب امرتص يح   نوخلكيف مبيام ثنس يق امخفذيش اجليويا 

 

 ( بضأ ن حتليق مبسأ  املناظفة بني امصجال وامنساء؛3122ملذضيات دس خور املموكة)بناء ػىل 

حساث  18.11رمق  وػىل املاهون بخارخي  2.11.314امظيري امرشيف رمق امعادر بدنفيشه  ال اكدمييات اجليوية نورتبية وامخكويناملايض اب 

 ( كام وكع ثغيريه وحمتميو؛3111ماي  :2)2532من ظفص  26

( بخحسيس ػسد اجليات وجسمياهتا ومصاكزىا 3126فربايص  31)2547ظادر يف فاحت جامدى ال وىل  3.26.51رمق  املصسوم وػىل

 وال كاممي املكوهة ميا؛ وامؼامالت

( بضأ ن امنظام ال سايس اخلاص مبوظفي وزارة 3114فربايص  21ىـ)2534دي احلجة  9امعادر يف  3.13.965رمق  وػىل املصسوم

 ؛3118يوميوز  :امعادر يف  3.18.921منو، كام وكع ثغيريه وحمتميو ابملصسوم  89امرتبية اموظنية، والس امي املادة 

، بضأ ن ثنظمي املبارايت اخلاظة ابمرتص يح نوخلكيف مبيام 3131مارس  :1امعادرة بخارخي  1313-31رمق  اموزاريةوػىل املصاسةل 

 ثنس يق امخفذيش اجليوي؛

جامدى ال وىل  33، امعادر يف االزنني  32/61  سيص الااكدميية اجليوية نورتبية وامخكوين جلية ظنجة ثعوان احلس مية رمقم كصاروػىل 

 ؛فذيش اجليوينوخلكيف مبيام ثنس يق امخ  ، بضأ ن فذح ابب امرتص يح3132ديسمرب  38ه املوافق ل 2554

 نوخلكيف مبيام ثنس يق امخفذيش اجليويامرتص يح مية غن فذح ابب احلس  -ثعوان-ثؼون ال اكدميية اجليوية نورتبية وامخكوين جلية ظنجة

 يف اجلسول أ سفهل: املبينة

 اجملال/امخرعط امليمة رت

 امضؤون اال دارية منسق امخفذيش اجليوي 2

 املعاحل املادية واملامية منسق امخفذيش اجليوي 3

 امخرعيط امرتبوي منسق امخفذيش اجليوي 4

 

 املخوفصين ػىل امرشوط احملسدة مبوجب كصار مسيص ال اكدميية اجليوية نورتبيةو  ظب،ااملن هامرتص يح مضغل ىشفؼىل امصاغبني يف 

احلس مية امعادر يف ىشا امضأ ن، حسب امواثئق املكوهة ملوف امرتص يح من املوكع اال مكرتوين مل اكدميية اجليوية -ثعوان-امخكوين جلية ظنجةو 

 .3132دجنرب :3ابخساء من  ذكلو  احلس مية-ثعوان-امخكوين جلية ظنجةو  نورتبية

يساع موفات امرتص يح ملابل وظل، يف  ( من لك وزيلة من امواثئق املكوهة ملوف امرتص يح، ابل اكدميية اجليوية 19)هظائص مثانيمت ا 

ىل  3133 ينايص 31 ابخساء منذالل امخوكيت اجلاري بو امؼمل ابال دارات امؼمومية، وذكل  ،احلس مية-ثعوان-وامخكوين جلية ظنجةنورتبية  ا 

 ، وىو أ دص أ جل ملبول امرتص يحات. 3133 ينايص 37غاية 

 



 

 كسم ثسبري املوارد امبرشية

  9350099180/9350099093 3815ص.ب   -صارع محمس جحاج-جامع أ فيالل 

 امخامية:يخكون موف امرتص يح من امواثئق 

ىل امس يس مسيص ال اكدميية اجليوية نورتبية واظوب امرتص يح مو  .2  ( وسخ(؛19)مثان ) مخكوين جلية ظنجة ثعوان احلس مية،جو ا 

 ( وسخ(19)مثان ) ضمن ظورة فوثوغصافية حسيثة امؼيس نومرتحش)ة(، ثخوفق اهمنوذج املصفق هبشا املصارامسرية اذلاثية نومرتحش)ة(،  .3

 ؛ وفق اهمنوذج رفلذوبعاكة امرتص يح نوخلكيف مبيام ثنس يق امخفذيش اجليوي  .4

 ( هظائص حول دوافع امرتص يح نوخلكيف مبيام ثنس يق امخفذيش اجليوي؛19) حتفزي يؼسىا املرتحش)ة( يف مثانرساةل  .5

 ( وسخ(؛19ان )مثدليبوومات احملعل ػوهيا )وسخ من امضيادات وا .6

دارية ثثبت اموضؼية اال دارية املرصح هبا من ظصف  .7 وسخ من كصار امدسمية يف اال ظار وادلرجة املعووبني، أ و صيادة ا 

 ( وسخ(؛19املرتحش)ة()مثان )

دارية ثثبت ػسم ثؼصض املرتحش)ة( ل ية غلوبة ثأ ديبية ذالل مساره  .8 ، مسومة من دلن املعاحل اخملخعة امللكفة بخسبري امليين صيادة ا 

 ( وسخ(؛19املوارد امبرشية )مثان )

( هظائص حول كيفية بوورة ىشه امليام معويا واجصائيا ػىل ضوء 19( ظفحات ػىل ال كرث يؼسه املرتحش يف مثان )21ثعور يف غرش ) .9

املس خجسات امصاىنة اميت يؼصفيا هظام امرتبية وامخكوين، مع حتسيس ال وموايت اميت ينبغي أ ن ينعب ػوهيا الاىامتم، ػىل أ ن حتمل 

( وسخ ال دصى ذامية من أ ية 18كيع املرتحش يف لك ظفحة من ظفحاهتا، يف حني جيب أ ن حكون امس بع )وسزة واحسة امس وثو 

صارة ثسل ػىل ىوية أ و ظفة املؼين ابل مص.   ا 

( هظائص مل وضعة اميت كام هبا املرتحش)ة( وال غامل اميت أ جنزىا وخمخوف امليام اميت لكف هبا ذالل املومسني 19جصد مفعل يف مثان ) .:

 دلراس يني املنرصمني.ا

وميكن نومرتحش أ ن يضيف ملوف حصص يحو لك وزيلة مفيسة وذات ظةل بعبيؼة ودعوظيات املنعب املصاد صغهل، وذاظة ما يثبت 

ثوفص املرتحش)ة( ػىل امرشوط املعووبة احملسدة أ ػاله، أ و ما رصح )ت( بو املرتحش)ة( يف معبوع هنج سريثو من ثوفصه ػىل صيادات أ و 

 ت...امأ و جتارب أ و همكفاايت 

ػىل أ كرث من منعب، اال دالء مبوف حصص يح مس خلل ملك منعب ػىل حسة، وفق هفس امكيفيات  وػىل لك مرتحش)ة( وكع ادذياره

 امضلكية املشكورة أ ػاله.

 ثوضع بعاكة امرتص يح نوخلكيف مبيام ثنس يق امخفذيش اجليوي يف ظصف رسي مغوق من ظصف امصئيس املبارش بؼس ثضميهنا رأ يو

وثوكيؼو، ويضع املرتحش ابيق امواثئق املكوهة ملوف امرتص يح يف ظصف مغوق أ دص يكذب ػويو امسو ورمق ثأ جريه، مث يوضع امظصفان مؼا يف 

"، .......ختعط —امرتص يح نوخلكيف مبيام ثنس يق امخفذيش اجليويظصف اثمر يكذب ػىل ظيصه امس املرتحش)ة( ورمق ثأ جريه مع غبارة "

يساع موفات امرتص يح ملابل وظل، مبلص ال اكدميية اجليوية نورتبية وامخكوين جلية ظنجة ثعوان احلس مية امواردة  امزمنية وفق اجلسوةل ويمت ا 

 .أ ػاله

دضاع موفاتوامخكوينوثخوىل ال اكدميية اجليوية نورتبية  امرتص يح الهخلاء أ ويل من دلن جلنة الاهخلاء اميت حتسث ميشا امغصض،  ، بؼس ا 

جصاء ملابالت الاهخلاء ػرب املوكع اال مكرتوين نودضغيل ا مؼمويم اال ػالن غن الحئة بأ سامء املرتحشات واملرتحشني امللبومني وغن اترخي وماكن ا 

"lic.mapub-www.emploi" اال مكرتوهيني نووزارة ومل اكدميية. واملوكؼني 

https://www.emploi-public.ma/

