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عالن عن فتح ابب الرتش يح    للتلكيف مبهام تنس يق التفتيش اجلهويا 

 

 ( بشأ ن حتقيق مبدأ  املناصفة بني الرجال والنساء؛ 2011مقتضيات دس تور اململكة)بناء عىل  

حداث ال اكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين  07.00رمق    وعىل القانون  الظهري الرشيف رمق  الصادر بتنفيذه   القايض اب 

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

( بتحديد عدد اجلهات وتسمياهتا 2015فرباير    20)1436صادر يف فاحت جامدى ال وىل    2.15.40رمق    املرسوم   وعىل

 ومراكزها والعامالت وال قالمي املكونة لها؛ 

( بشأ ن النظام ال سايس اخلاص  2003فرباير    10هـ)1423دي احلجة    8الصادر يف    2.02.854رمق    وعىل املرسوم 

 ؛ 2007يوليوز    9الصادر يف    2.07.810منه، كام وقع تغيريه وتمتميه ابملرسوم    89مبوظفي وزارة الرتبية الوطنية، والس امي املادة  

الوزارية  املراسةل  بتارخي    0202- 20رمق    وعىل  ابلرتش يح  2020مارس    09الصادرة  اخلاصة  املبارايت  تنظمي  بشأ ن   ،

 للتلكيف مبهام تنس يق التفتيش اجلهوي؛ 

بشأ ن فتح ابب الرتش يح للتلكيف مبهام تنس يق   2020يوليوز    07الصادر يف    02/20مدير ال اكدميية رمق    وعىل قرار

 ؛ التفتيش اجلهوي

بشأ ن فتح ابب الرتش يح    2021  يناير  22الصادر يف    04/21مدير ال اكدميية رمق  اذلي أ صدره    التعديل   قرار ال وعىل  

 للتلكيف مبهام تنس يق التفتيش اجلهوي، 

للتلكيف مبهام تنس يق التفتيش  الرتش يح  احلس مية عن فتح ابب  - تطوان- تعلن ال اكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة طنجة

 يف اجلدول أ سفهل: املبينة اجلهوي

 

 اجملال/التخصص  املهمة  رت 

 الشؤون اال دارية  التفتيش اجلهويمنسق  1

 املصاحل املادية واملالية منسق التفتيش اجلهوي 2

 

املتوفرين عىل الرشوط احملددة مبوجب قرار مدير ال اكدميية اجلهوية و   صب،ااملن  ه فعىل الراغبني يف الرتش يح لشغل هذ

حسب الواثئق املكونة مللف الرتش يح من املوقع اال لكرتوين احلس مية الصادر يف هذا الشأ ن،  - تطوان- التكوين جلهة طنجةو   للرتبية

 . 2021  يناير   22ابتداء من   ذكلو  احلس مية- تطوان- التكوين جلهة طنجةو  لل اكدميية اجلهوية للرتبية
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يداع ملفات الرتش يح مقابل وصل، يف   ( من لك وثيقة من الواثئق املكونة مللف الرتش يح، ابل اكدميية  04)نظائر  أ ربعيمت ا 

  ابتداء من خالل التوقيت اجلاري به العمل ابال دارات العمومية، وذكل  ،احلس مية- تطوان- والتكوين جلهة طنجةاجلهوية للرتبية 

ىل غاية   2021  فرباير   08  ، وهو أ خر أ جل لقبول الرتش يحات.  2021  فرباير   12ا 

 يتكون ملف الرتش يح من الواثئق التالية: 

 طلب خطي للرتش يح للتلكيف مبهام تنس يق التفتيش اجلهوي؛ .1

 ؛ المنوذج رفقته ( نظائر وفق 04السرية اذلاتية للمرتحش)ة( يف أ ربعة) .2

 ؛ المنوذج رفقتهبطاقة الرتش يح للتلكيف مبهام تنس يق التفتيش اجلهوي وفق  .3

 ( نظائر حول دوافع الرتش يح للتلكيف مبهام تنس يق التفتيش اجلهوي؛ 04رساةل حتفزي يعدها املرتحش)ة( يف أ ربعة) .4

عرش) .5 يف  أ ربعة)10تصور  يف  املرتحش  يعده  ال كرث  عىل  صفحات  بلورة  04(  كيفية  حول  نظائر  معليا  (  املهام  هذه 

جرائيا عىل ضوء املس تجدات الراهنة اليت يعرفها نظام الرتبية والتكوين، مع حتديد ال ولوايت اليت ينبغي أ ن ينصب علهيا   وا 

 الاهامتم؛ 

اليت قام هبا املرتحش)ة( وال عامل اليت أ جنزها وخمتلف املهام اليت لكف هبا  ( نظائر لل نشطة 04جرد مفصل يف أ ربعة) .6

 ومسني ادلراس يني املنرصمني.خالل امل

بعد   املبارش  الرئيس  طرف  من  مغلق  رسي  ظرف  يف  اجلهوي  التفتيش  تنس يق  مبهام  للتلكيف  الرتش يح  بطاقة  توضع 

تضميهنا رأ يه وتوقيعه، ويضع املرتحش ابيق الواثئق املكونة مللف الرتش يح يف ظرف مغلق أ خر يكتب عليه امسه ورمق تأ جريه، 

الرتش يح للتلكيف مبهام تنس يق  يف ظرف اثلث يكتب عىل ظهره امس املرتحش)ة( ورمق تأ جريه مع عبارة "   مث يوضع الظرفان معا

اجلهوي طنجةالتفتيش  جلهة  والتكوين  للرتبية  اجلهوية  ال اكدميية  ىل  ا  ويوجه  وذكل  - تطوان- "،  الواردة  احلس مية،  اجلدوةل  وفق 

 . أ عاله

 احلس مية:- تطوان- دميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة طنجةتسحب ملفات الرتش يح من املوقع اال لكرتوين لل اك

http://aref-tth.men.gov.ma  2021/ 01/ 22، ابتداء من يوم . 

خضاع ملفاتوالتكوينوتتوىل ال اكدميية اجلهوية للرتبية   الرتش يح النتقاء أ ويل من دلن جلنة الانتقاء اليت حتدث    ، بعد ا 

جراء مقابالت الانتقاء عرب املوقع   لهذا الغرض، اال عالن عن الحئة بأ سامء املرتحشات واملرتحشني املقبولني وعن اترخي وماكن ا 

 اال لكرتونيني للوزارة ولل اكدميية.  واملوقعني "lic.mapub-www.emploiاال لكرتوين للتشغيل العمويم "

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

