
 

1 

عالن عن فتح ابب إلرتش يح   منصب مدير)ة( مساعد)ة( لشغل    إ 

 إحلس مية - تطوإن - طنجة جلهة  ابملركز إجلهوي ملهن إلرتبية وإلتكوين    

 

 2023فربإير    23إمخليس  إملوإفق لـ    هـ 1444شعبان    02صادر يف    23/ 08رمق  
 

 23إمخليس  إملوإفق    هـ1444شعبان    02صادر يف  إل   ،08/23رمق    إحلس مية- تطوإن -مدير إلأاكدميية إجلهوية للرتبية وإلتكوين جلهة طنجةقرإر  بناء عىل  

 ، 2023فربإير 

ابملركز إجلهوي ملهن   إملسؤولية إلشاغرة مناصب فتح ابب إلرتش يح لشغل    عن  إلأاكدميية إجلهوية للرتبية وإلتكوين جلهة طنجة تطوإن إحلس ميةتعلن  

 : إلتالية إحلس مية-تطوإن -طنجة جلهة إلرتبية وإلتكوين

 إلعدد  )*( إملنصب 

 1 . ة( بسكل تأأهيل أأطر هيئة إلتدريس)ة( ملكف)ة( مساعد )مدير 

 . إملؤهلني  أأو إلأساتذة يمت تعيني أأحد إملديرين إملساعدين من بني أأساتذة إلتعلمي إلعايل  )*( 

 : رشوط إلرتش يح 

 وإلتعلمي إلأويل وإلرايضةيف وجه إملوظفني وإلأعوإن إملتعاقدين إلعاملني بوزإرة إلرتبية إلوطنية   )ة(مساعد  )ة(لتقدل منصب مديريفتح ابب إلرتش يح  

 إلرشوط إلتالية:   إملتوفرين عىل

 ؛ طاع إلرتبية إلوطنية لقاتبعني مرمسني و أأن يكونوإ ✓

طار    ،(11)إلسمل  رجة إلثانية مرتبني عىل إلأقل يف درجة مترصف من إدلأأن يكونوإ   ✓ حدى إدلرجات ذإت ترتيب  همندس دوةلأأو يف إ  ، أأو يف إ 

ىل أأطر هيئة  ،إس تداليل مماثل  ؛ إلأساتذة إلباحثني ابلتعلمي إلعايل أأو مبؤسسات تكوين إلأطر إلعليا  ، أأوإملؤهلني  إلأساتذة  وأأ   ،أأساتذة إلتعلمي إلعايل  أأو منمتني إ 

أأو    (10)شهادة ختول إال دماج يف إلسمل  أأن يكونوإ حاصلني، عىل إلأقل، عىل شهادة أأو دبلوم يسمح بولوج درجة مترصف من إدلرجة إلثالثة ✓

 درجة مماثةل؛ 

 إملتعاقدين؛ س نوإت ابلنس بة للأعوإن ( 5)( من إخلدمة بصفة مرمس أأو4) متوفرين عىل إلأقل، عىل أأربع س نوإتأأن يكونوإ  ✓

ذإ إس تدعت رضورة إملصلحة ذكل ،غري أأنه ميكن. قد مارسوإ همام رئيس مصلحةأأن يكونوإ  ✓  إال عفاء من هذإ إلرشط؛  ،إ 

ملمني مبجال إلرتبية وإلتكوين  و ،  شغهلمتوفرين عىل إلكفاءة إلعلمية وإلتجربة إملهنية إلالزمة إملالمئة لطبيعة وخصوصيات إملنصب إملرإد  أأن يكونوإ   ✓

عىل    ،ومبس تجدإته إلأطرومطلعني  مبرإكز تكوين  إلرتبوية وإلتكوينية، وأأنشطة إلبحث إلعلمي إلرتبوي  تدبري إلأنشطة  كفاايت وإل للجانبيات  طبقا    ،كيفيات 

 .2إملرفق رمق  يف هو حمدد وفقا ملا  فتح ابب إلرتش يحب  إملتعلقإلقرإر وجب مبإحملددة 

إملوظفون إملرمسون وإلأعوإن إملتعاقدون إملزإولون، يف اترخي إال عالن عن شغور أأحد هذه إملناصب، ملهام   إملناصب لأحد هذه  كام ميكن أأن يرتحش  

 . بقطاع إلرتبية إلوطنية رئيس قسم

 : ملف إلرتش يح

 من إلواثئق إلتالية:  )ة(مساعد )ة(يتكون ملف إلرتش يح لشغل منصب مدير

مدير   -1 إلس يد  ىل  إ  موجه  إلرتش يح  وإلتكوينطلب  للرتبية  إجلهوية  لهيا إحلس مية-تطوإن-طنجةجلهة    إلأاكدميية  إ  ينمتي  إليت  إال دإرة  موإفقة  يتضمن   ،

 ؛ ( نسخ(08)مثان)ابلأمرورأأي إلرئيس إملبارش حول كفاءة إملعين)ة( ، إملرتحش)ة(
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 (؛ ( نسخ08)نسخ من بطاقة إلتعريف إلوطنية)مثان -2

 ؛ ( نسخ( 08)مثان)إملطلوبرساةل حتفزي حول دوإفع إلرتش يح للمنصب   -3

للمرتحش)ة  -4 إذلإتية  بقرإر  (،  إلسرية  إملرفق  إلمنوذج  إلأاكدمييةوفق  إلرتش يح  مدير  ابب  فتح  حديثةبشأأن  فوتوغرإفية  صورة  يتضمن    إلعهد   ، 

 ( نسخ(؛ 08مثان))للمرتحش)ة(

 ؛ ( نسخ( 08)مثان)إحملصل علهيا نسخ من إلشهادإت وإدليبلومات -5

دإرية تثبت    نسخ من قرإر إلتسمية -6  ؛ ( نسخ(08)مثان)من طرف إملرتحش)ة( هبا  إلوضعية إال دإرية إملرصح  يف إال طار وإدلرجة إملطلوبني، أأو شهادة إ 

إملهين  -7 مساره)إ(  خالل  تأأديبية  عقوبة  لأية  إملرتحش)ة(  تعرض  عدم  تثبت  دإرية  إ  إملوإرد    ،شهادة  بتدبري  إمللكفة  إخملتصة  إملصاحل  دلن  من  مسلمة 

 ؛ ( نسخ( 08)مثان)إلبرشية

نسخ، عىل أأن حتمل   ( 08) مثانأأدإئه يف  والارتقاء بإملرشوع إلشخيص وإملهنجية إليت يقرتهحا إملرتحش)ة( يف شأأن تدبري إملنصب إملطلوب وتطويره   -8

شارة  خالية  نسخ إلأخرى    (07)إلس بع   يف حني جيب أأن تكون،  اصفحاهتصفحة من  نسخة وإحدة إمس وتوقيع إملرتحش يف لك   أأو  هوية  تدل عىل  من أأية إ 

 إملعين ابلأمر. صفة 

( 07)إلس بع ة "إلنسخة إلأصلية"، وتوضع  وتوضع نسخة إملرشوع إلشخيص إملوقعة مع إلنسخ إلأصلية لبايق إلواثئق يف ظرف مغلق يكتب عليه عبار 

( نظائر يف ظرف كبري مغلق، يكتب عليه إمس إملرتحش)ة(، ورمق تأأجريه)إ(، وإملنصب  08)إلامثن مغلقة، وتوضع  أأخرى  ( أأظرفة  07)س بعنظائر إلأخرى يف  

 "ال يفتح".  :إملطلوب، وعبارة

وميكن للمرتحش أأن يضيف مللف ترش يحه لك وثيقة مفيدة وذإت صةل بطبيعة وخصوصيات إملنصب إملرإد شغهل، وخاصة ما يثبت توفر إملرتحش)ة( 

 امت... عىل إلرشوط إملطلوبة إحملددة أأعاله، أأو ما رصح)ت( به إملرتحش)ة( يف مطبوع هنج سريته من توفره عىل شهادإت أأو كفاايت أأو جتارب أأو هم

إلشلكية  إلكيفيات  نفس  وفق  حدة،  عىل  منصب  للك  مس تقل  ترش يح  مبلف  إال دالء  منصب،  من  أأكرث  عىل  إختياره)إ(  وقع  مرتحش)ة(  لك  وعىل 

 . أأعاله إملذكورة

يدإع ملفات إلرتش يح   : حسب وإ 

ومن    ،www.men.gov.ma  :للوزإرةلكرتوين  ملفات إلرتش يح من إملوقع إال  وإملتوفرين عىل إلرشوط إملطلوبة، حسب  ،  عىل إلرإغبني يف إلرتش يح

 .2023.02.27من  إبتدإء ،tth.men.gov.ma-https://arefإحلس مية - تطوإن-للأاكدميية إجلهوية للرتبية وإلتكوين جلهة طنجةإملوقع إال لكرتوين 

يدإعو  إ  إلرتش يح  يمت  وصل  ،ملفات  مبقر  مقابل  طنجةإلأاكدميية  ،  جلهة  وإلتكوين  للرتبية  إلعمل   إحلس مية-تطوإن -إجلهوية  به  إجلاري  إلتوقيت   خالل 

ىل غاية إلساعة  ،  2023مارس    21إلثالاثء  وذكل إبتدإء من يوم    ،ابال دإرإت إلعمومية وهو أ خر  ،  2023مارس    23إمخليس  من مساء يوم    إلرإبعة وإلنصف إ 

 أأجل لقبول إلرتش يحات. 

عدإد مشاريعهم إلشخصية، تضع   شارهتم    إلأاكدميية إجلهوية للرتبية وإلتكوين جلهة طنجة تطوإن إحلس مية وملساعدة إملرتحشات وإملرتحشني عىل إ  رهن إ 

 . للأاكدميية إملعنيةللوزإرة أأو    ا من إملوقع إال لكرتوين إليت ميكن حسهبو   وإلتكوين، بية  إلنصوص إلقانونية إملؤطرة للمرإكز إجلهوية ملهن إلرت 

 : إال عالن عن نتاجئ الانتقاء إلأويل

خضاع  يمت ىل إنتقاء أأويل من دلن جلنة    إ  وإال عالن عن الحئة بأأسامء إملرتحشني ،  درإسة إلرتش يحاتوإليت تقوم بحتدث لهذإ إلغرض،  ملفات إلرتش يح إ 

إملقابةلإملرتحشات  و  الجتياز  اترخي  ،  إملقبولني  الانتقاءوعن  مقابالت  جرإء  إ  عرب  وماكن  وذكل  إلتالية:  ،    public.ma-www.emploiإملوإقع 
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