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عالن عن فتح ابب الرتش يح لشغل  قلميية التابعة لها مناصب امل   ا  سؤولية ابل اكدميية واملديرايت ال 

 

 النساء؛ و  ( بشأ ن حتقيق مبدأ  املناصفة بني الرجال2011مقتضيات دس تور اململكة)بناء عىل  

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

 ؛تمتميهو  ( كام وقع تغيريه2000ماي  19)1421من صفر  15بتارخي  1.00.203

( بشأ ن النظام ال سايس اخلاص  2003فرباير  10)هـ1423دي احلجة  8الصادر يف  2.02.854رمق  وعىل املرسوم 

 ؛ منه 90لس امي املادة و ،تمتميهو  كام وقع تغيريه  رتبية الوطنيةمبوظفي وزارة ال

( يف شأ ن كيفيات تعيني رؤساء 2011نومفرب  25)1432ذي احلجة  28الصادر يف  2-11- 681رمق  املرسوم  وعىل 

 ال قسام ورؤساء املصاحل ابل دارات العمومية؛ 

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

 ؛ ملكونة لهاومراكزها والعاملت وال قالمي ا 

بشأ ن حتديد اختصاصات وتنظمي مصاحل ال اكدميية اجلهوية للرتبية   2016فرباير  08الصادر يف  01- 16رمق  وعىل القرار

 ؛ احلس مية ومصاحلها ال قلميية- تطوان- والتكوين جلهة طنجة

صالح ال دارة وابلوظيفة العمومية رمق  منشور وعىل   05، الصادر يف 1الوزير املنتدب دلى رئيس احلكومة امللكف اب 

 ، حول رشوط الرتحش ملنصيب رئيس قسم أ و رئيس مصلحة ابل دارات العمومية؛ 2019فرباير 

سؤولية ابل اكدميية مناصب امل بشأ ن فتح ابب الرتش يح لشغل  2020يوليوز  07الصادر يف  03/20رمق  وعىل القرار 

 ،واملديرايت ال قلميية التابعة لها 

مناصب املسؤولية  احلس مية عن فتح ابب الرتش يح لشغل- تطوان- تعلن ال اكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة طنجة

 وفق ما هو مبني يف اجلدول أ سفهل: سؤولية ابل اكدميية واملديرايت ال قلميية التابعة لهامناصب امل 

نصبرت قر امل رم اغ ش نصب ال امل

يس)ة( مصلحة تدبري الوضعيات الإدارية للموظفني)يعترب شاغرا ابتداء من فاحت ش تنرب 2020(الأاكدميية1 رئ

يس)ة( املركز الإقلميي لالمتحاانتمديرية تطوان2 رئ
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ية اجلهوية املتوفرين عىل الرشوط احملددة مبوجب قرار مدير ال اكدمي و  صب،ااملن ه فعىل الراغبني يف الرتش يح لشغل هذ

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

 . 2020يوليوز    09ابتداء من   ذكلو  احلس مية- تطوان- التكوين جلهة طنجةو  لل اكدميية اجلهوية للرتبية

يداع ملفات الرتش يح مقابل وصل، يف  ( من لك وثيقة من الواثئق املكونة مللف الرتش يح، 06)ست نظائرويمت ا 

خالل التوقيت اجلاري به العمل ابل دارات العمومية، وذكل  ،احلس مية- تطوان- ابل اكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة طنجة

ىل غاية    2020يوليوز    20  ابتداء من  ، وهو أ خر أ جل لقبول الرتش يحات.  2020يولوز    24ا 

 يتكون ملف الرتش يح من الواثئق التالية: 

ىل الس يد مدير ال اكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة طنجة .1 احلس مية، ويتضمن  - تطوان- طلب خطي للرتش يح موجه ا 

لهيا املرتحش)ة( ورأ ي الرئيس)ة( املبارش)ة( حول كفاءة املعين)ة( ابل مر   ؛ (ست نظائر )يف  موافقة ال دارة اليت ينمتي ا 

 ؛ (ست نظائر )يف  رساةل حتفزي حول دوافع الرتش يح للمنصب املطلوب  .2

رضورة اعامتد النسخة  مع  ، معبأ ة من طرف املرتحش)ة(  لصورة فوتوغرافية حديثةالسرية اذلاتية للمرتحش)ة(، املتضمنة   .3

 ؛ ( ست نظائر )يف  املرفقة مع هذا ال عالن 

نصب املراد شغهل، مبا يف ذكل الواثئق املثبتة  لك وثيقة أ خرى تكون مفيدة، وذات صةل بطبيعة وخصوصيات امل  .4

 ؛ (ست نظائر )يف  لتوفر املرتحش)ة( عىل الرشوط املطلوبة لشغل املنصب املذكور أ عاله 

 . وتطويره والرفع من أ دائه املنصب املرتحش هلاملرشوع الشخيص واملهنجية اليت يقرتهحا املرتحش)ة( يف شأ ن تدبري  .5

مس وتوقيع املرحش)ة( يف لك  ، من بيهنا نسخة واحدة حتمل ا(ست نظائر يف  ) املصلحة  لتدبريويمت تقدمي املرشوع املقرتح  

شارة تدل عىل هوية أ و صفة املعين)ة( ابل مر.  صفحة من صفحاهتا، يف حني ينبغي أ ن تكون ابيق النسخ خالية متاما من أ ية ا 

 الرشوط املطلوبة يف ظرف مغلق. وتوضع ابيق املرتحش)ة( عىل لتوفر ويوضع مطبوع السرية اذلاتية والواثئق املثبتة 

أ ظرفة أ خرى مغلقة يكتب علهيا امس املرتحش)ة( ورمق تأ جريه)ها(، ويوضع اللك يف ظرف    5النظائر املكونة مللف الرتش يح يف  

الرتش يح ملنصب  - يفتح "ل  كبري مغلق يكتب عىل ظهره امس املرتحش)ة( ورمق تأ جريه)ها( مع عبارة: 

 (". املرتحش هل   املنصب   امس ........................................................................................

احلس مية: - تطوان- للرتبية والتكوين جلهة طنجة اجلهويةتسحب ملفات الرتش يح من املوقع ال لكرتوين لل اكدميية 

http://aref-tth.men.gov.ma  2020يوليوز    09، ابتداء من . 

خضاع ملفات الرتش يح لنتقاء أ ويل من دلن جلنة الانتقاء اليت حتدث  والتكوينوتتوىل ال اكدميية اجلهوية للرتبية  ، بعد ا 

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

 ال لكرتونيني للوزارة ولل اكدميية.  واملوقعني "public.ma-www.emploiال لكرتوين للتشغيل العمويم "

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

