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ػالن غن فتح ابب إمرتش يح   مسيص)ة( مساػس)ة( منصبمشغل  إ 

 إحلس مية-ثطوإن-طنجةجلية ابملصكز إجليوي ملين إمرتبية وإمتكوين  

 

هوهرب  ;3ه، إملوإفق ل 3665دص ربيع الا 35إمصادر يوم إدلؼة  ،69رمق  إجليوية نورتبية وإمتكوين جلية طنجة ثطوإن إحلس مية ػىل كصإر مسيص إلأاكدمييةناء ب 

 ؛4243

ابملصكز إجليوي ملين إمرتبية  إملسؤومية إمشاغصة مناصبفتح ابب إمرتش يح مشغل  غن إلأاكدميية إجليوية نورتبية وإمتكوين جلية طنجة ثطوإن إحلس ميةثؼون 

 :إمتامية إحلس مية-ثطوإن-طنجة جلية وإمتكوين

 إمؼسد )*(إملنصب 

 3 .ة( بسكل ثأأىيل أأطص ىيئة إمتسريس)ة( ملكف)ة( مساػس)مسيص

 3  ىيئة إدلمع إل دإري وإمرتبوي والاحامتغي.ة( بسكل تكوين أأطص إل دإرة إمرتبوية وأأطص )مسيص)ة( مساػس)ة( ملكف

 3 مسيص)ة( مساػس)ة( ملكف)ة( ابمتكوين إملس متص وإمبحث إمؼومي إمرتبوي إمنظصي وإمتطبيلي.

 .إملؤىوني أأو إلأساثشةيمت ثؼيني أأحس إملسيصين إملساػسين من بني أأساثشة إمتؼومي إمؼايل )*( 

 :رشوط إمرتش يح

إملتوفصين  وإمتؼومي إلأويل وإمصايضةيف وخو إملوظفني وإلأغوإن إملتؼاكسين إمؼاموني بوزإرة إمرتبية إموطنية  )ة(مساػس )ة(منصب مسيصمتلدل يفتح ابب إمرتش يح 

 إمرشوط إمتامية: ػىل

 ؛طاع إمرتبية إموطنيةملاتبؼني مصمسني و أأن يكوهوإ 

  طار  ،(33)إمسمل رخة إمااهيةمصثبني ػىل إلأكل يف درخة مترصف من إدلأأن يكوهوإ حسى إدلرخات ذإت تصثيب إس تسليل همنسس دوةلأأو يف إ  ، أأو يف إ 

ىل أأطص ىيئة ،مماجل  ؛إلأساثشة إمباحثني ابمتؼومي إمؼايل أأو مبؤسسات تكوين إلأطص إمؼويا ، أأوإملؤىوني إلأساثشة وأأ  ،أأساثشة إمتؼومي إمؼايل أأو منمتني إ 

  أأو درخة  (32)شيادة ختول إل دماج يف إمسمل أأو دبووم يسمح بوموج درخة مترصف من إدلرخة إمااماةأأن يكوهوإ حاصوني، ػىل إلأكل، ػىل شيادة

 مماجةل؛

  إملتؼاكسين؛س نوإت ابمنس بة ملأغوإن ( 7)( من إخلسمة بصفة مصمس أأو6)متوفصين ػىل إلأكل، ػىل أأربع س نوإتأأن يكوهوإ 

  ذإ إس تسغت رضورة إملصوحة ذكل ،غري أأهو ميكن. كس مارسوإ همام رئيس مصوحةأأن يكوهوإ  إل غفاء من ىشإ إمرشط؛ ،إ 

  مومني مبجال إمرتبية وإمتكوين و ، شغهلمتوفصين ػىل إمكفاءة إمؼومية وإمتجصبة إملينية إمالزمة إملالمئة مطبيؼة ودصوصيات إملنصب إملصإد أأن يكوهوإ

كفاايت إحملسدة وإمنوجاهبيات طبلا  ،وأأوشطة إمبحث إمؼومي إمرتبوي مبصإكز تكوين إلأطص كيفيات ثسبري إلأوشطة إمرتبوية وإمتكوينية،ومطوؼني ػىل  ،ومبس تجسإثو

 .4إملصفق رمق يف ىو حمسد وفلا ملا  فتح ابب إمرتش يحب  إملتؼوقإملصإر وحب مب

 وإلأغوإن إملتؼاكسون إملزإومون، يف اترخي إل ػالن غن شغور أأحس ىشه إملناصب، مليام رئيس كسم إملوظفون إملصمسون لأحس ىشه إملناصبكام ميكن أأن يرتحش 

 .بلطاع إمرتبية إموطنية

 :موف إمرتش يح

 من إمواثئق إمتامية: )ة(مساػس )ة(يتكون موف إمرتش يح مشغل منصب مسيص

ىل إمس يس مسيص  -3 ههيا إملرتحش)ة(إحلس مية-ثطوإن-طنجةجلية  وإمتكوينإلأاكدميية إجليوية نورتبية طوب إمرتش يح موخو إ  ، ، يتضمن موإفلة إل دإرة إميت ينمتي إ 

 ؛( وسخ(:2)مثان)ابلأمصورأأي إمصئيس إملبارش حول كفاءة إملؼين)ة( 
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 (؛( وسخ:2)وسخ من بطاكة إمتؼصيف إموطنية)مثان -4

 ؛( وسخ(:2)مثان)إملطووبرساةل حتفزي حول دوإفع إمرتش يح نومنصب  -5

 إمؼيس ، يتضمن صورة فوثوغصإفية حسياةبشأأن فتح ابب إمرتش يح مسيص إلأاكدمييةوفق إهمنوذج إملصفق بلصإر (، إذلإثية نومرتحش)ة إمسرية -6

 ( وسخ(؛:2مثان))نومرتحش)ة(

 ؛( وسخ(:2)مثان)إحملصل ػوهيا وسخ من إمشيادإت وإدليبوومات -7

دإرية ثابت  وسخ من كصإر إمتسمية -8  ؛( وسخ(:2)مثان)من طصف إملرتحش)ة(هبا إموضؼية إل دإرية إملرصح يف إل طار وإدلرخة إملطووبني، أأو شيادة إ 

دإرية ثابت ػسم ثؼصض إملرتحش)ة( لأية غلوبة ثأأديبية ذالل مساره)إ( إمليين -9 مسومة من دلن إملصاحل إخملتصة إمللكفة بتسبري إملوإرد  ،شيادة إ 

 ؛( وسخ(:2)مثان)إمبرشية

وسخ، ػىل أأن حتمل وسزة  (:2)مثانأأدإئو يف والارثلاء بإملرشوع إمشريص وإملهنجية إميت يلرتهحا إملرتحش)ة( يف شأأن ثسبري إملنصب إملطووب وثطويصه  -:

شارة ذامية وسخ إلأدصى  (29)إمس بع يف حني جيب أأن تكون، اصفحاهتصفحة من وإحسة إمس وثوكيع إملرتحش يف لك   إملؼين ابلأمص.أأو صفة ىوية ثسل ػىل من أأية إ 

( هظائص 29)إمس بعوثوضع وسزة إملرشوع إمشريص إملوكؼة مع إمنسخ إلأصوية مبايق إمواثئق يف ظصف مغوق يكتب ػويو غبارة "إمنسزة إلأصوية"، وثوضع 

مغوق، يكتب ػويو إمس إملرتحش)ة(، ورمق ثأأخريه)إ(، وإملنصب إملطووب، ( هظائص يف ظصف كبري :2)إمامثنمغولة، وثوضع أأدصى ( أأظصفة 29)س بعإلأدصى يف 

 "ل يفتح". :وغبارة

ىل وميكن نومرتحش أأن يضيف ملوف تصش يحو لك وجيلة مفيسة وذإت صةل بطبيؼة ودصوصيات إملنصب إملصإد شغهل، وذاصة ما يابت ثوفص إملرتحش)ة( ػ

 بو إملرتحش)ة( يف مطبوع هنج سريثو من ثوفصه ػىل شيادإت أأو كفاايت أأو جتارب أأو همامت...إمرشوط إملطووبة إحملسدة أأػاله، أأو ما رصح)ت( 

 ةوػىل لك مرتحش)ة( وكع إدتياره)إ( ػىل أأكرث من منصب، إل دلء مبوف تصش يح مس تلل ملك منصب ػىل حسة، وفق هفس إمكيفيات إمشلكية إملشكور

 .أأػاله

يسإع موفات إمرتش يح  :حسب وإ 

ومن إملوكع  ،www.men.gov.ma :نووزإرةمكرتوين موفات إمرتش يح من إملوكع إل  وإملتوفصين ػىل إمرشوط إملطووبة، حسب ، يف إمرتش يح ػىل إمصإغبني

 4243هوهرب  45إماالاثء يوم من  إبتسإء ،tth.men.gov.ma-https://arefإحلس مية -ثطوإن-ملأاكدميية إجليوية نورتبية وإمتكوين جلية طنجةإل مكرتوين 

يسإعو  ابل دإرإت  ذالل إمتوكيت إجلاري بو إمؼمل إحلس مية-ثطوإن-إجليوية نورتبية وإمتكوين جلية طنجةإلأاكدميية ، مبلص ملابل وصل ،موفات إمرتش يح يمت إ 

ىل غاية إمساػة  4243 نربدح  :2 اءبؼر إلأ وذكل إبتسإء من يوم  ،إمؼمومية وىو أ دص أأخل ملبول  ،4243دحنرب  36إماالاثء من مساء يوم  إمصإبؼة وإمنصفإ 

 إمرتش يحات.

ػسإد مشاريؼيم إمشرصية، ثضع  شارهتم  إلأاكدميية إجليوية نورتبية وإمتكوين جلية طنجة ثطوإن إحلس ميةوملساػسة إملرتحشات وإملرتحشني ػىل إ  إمنصوص رىن إ 

 .ملأاكدميية إملؼنيةنووزإرة أأو  ا من إملوكع إل مكرتوينإميت ميكن حسهبو  وإمتكوين،بية إجليوية ملين إمرت إملاهوهية إملؤطصة نومصإكز 

 :إل ػالن غن هتاجئ الاهتلاء إلأويل

دضاع يمت ىل إهتلاء أأويل من دلن جلنة  إ  وإل ػالن غن لحئة بأأسامء إملرتحشني ، سرإسة إمرتش يحاتوإميت ثلوم بحتسث ميشإ إمغصض، موفات إمرتش يح إ 

حصإء ملابالت الاهتلاء، إمللبومني لحتياز إمللابةلإملرتحشات و   public.ma-www.emploiإملوإكع إمتامية: ، وذكل ػرب وغن اترخي وماكن إ 

 . tth.men.gov.ma-https://arefو www.men.gov.maو
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