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 إعــالن
 )ة( مصلحة رئيسعن فتح باب الترشيح لشغل منصب          

 باألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافياللت واملديريات التابعة لها  

األكاديمية ملصالح بارؤساء صب اتعلن األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافياللت عن فتح باب الترشيح لشغل من 

 ول أسفله:  ااملديريات التابعة لها، املبينة في الجدالجهوية للتربية والتكوين و 

 
 

 املناصب الشاغرة قليميةإلاملديرية ا رقم الترتيب 
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 األكاديمية

 املركز الجهوي لالمتحانات

 بع أشغال املجلس اإلداري تتمصلحة التواصل و  2

3 
 لرشيديةا

 مصلحة البناءات والتجهيزات واملمتلكات

 مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة 4
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 ورزازات

 مصلحة تدبير املوارد البشرية 

 مصلحة البناءات والتجهيزات واملمتلكات 6

7 
 ميدلت

 مصلحة تدبير املوارد البشرية 

 والتجهيزات واملمتلكاتمصلحة الشؤون اإلدارية واملالية البناءات  8

9 
 تنغير

 املركز اإلقليمي لالمتحانات

 مصلحة تدبير املوارد البشرية  10

 مصلحة تدبير املوارد البشرية  زاكورة  11

 شروط الترشيح  ▪
والتعليم العالي   والتكوين املنهي يفتح باب الترشيح في وجه املوظفين املرسمين واألعوان املتعاقدين، العاملين بوزارة التربية الوطنية   

 الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:  - قطاع التربية الوطنية –والبحث العلمي 

على األقل، في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو في إطار مهندس دولة، أو في إحدى الدرجات ذات ترتيب  أن يكونوا مرتبين  ✓

 استداللي مماثل. 

 األقل، على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو درجة مماثلة؛ ى  أن يكونوا حاصلين عل ✓

 ( سنوات بالنسبة لألعوان املتعاقدين.3)  ثالثةمن الخدمة الفعلية بصفة مرسم أو  ( 2)  على سنتينأن يتوفروا، على األقل،   ✓

املتعاقدون املزاولون، في تاريخ اإلعالن عن شغور منصب رئيس   كما يمكن أن يترشح ألحد هاته املناصب املوظفون املرسمون واألعوان

 . مصلحة، ملهام رئيس مصلحة
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 ملف الترشيح  ▪
 يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية: 

وافقة  .1 طلب خطي للترشيح موجه إلى السيد)ة( مدير)ة( األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافياللت يتضمن م

 )في ستة نظائر( باألمر؛اإلدارة التي ينتمي إليها املترشح )ة( ورأي الرئيس )ة( املباشر)ة( حول كفاءة املعني)ة( 

وافع الترشيح  .2  )في ستة نظائر( للمنصب املطلوب؛رسالة تحفيز حول د

املتوفر   وفق النموذج من طرف املترشح )ة(  ةمعبأ حديثة، لصورة فوتوغرافية ةاملتضمن مطبوع السيرة الذاتية للمترشح)ة(، .3

 )في ستة نظائر(  ؛ //:dt.men.gov.ma-aref httpبالبوابة االلكترونية لألكاديمية 

 املحصل عليها مصادق بمطابقتها لألصل؛نسخة من الشهادات والدبلومات  .4

 نسخة من قرار التسمية في اإلطار والدرجة املطلوبة أو شهادة إدارية تثبت الوضعية اإلدارية للمترشح)ة(؛ )في ستة نظائر( .5

ترشح  توفر امل لكل وثيقة أخرى تكون مفيدة، وذات صلة بطبيعة وخصوصيات املنصب املراد شغله، بما في ذلك الوثائق املثبتة  .6

 )في ستة نظائر( املذكور أعاله؛  املنصب)ة( على الشروط املطلوبة لشغل 

 . اوالرفع من أدائه اوتطويره ااملترشح له املصلحةاملشروع الشخص ي واملنهجية التي يقترحها املترشح)ة( في شأن تدبير  .7

نسخة واحدة تحمل اسم وتوقيع املرشح)ة( في كل صفحة  من بينها ظائر، ن ( 06)  في ستة املصلحةويتم تقديم املشروع املقترح لتدبير 

 من صفحاتها، في حين ينبغي أن تكون باقي النسخ خالية من أية إشارة تدل على هوية وصفة املعني)ة( باألمر.

ظائر املكونة  ويوضع مطبوع السيرة الذاتية والوثائق املثبتة لتوفر املترشح )ة( على الشروط املطلوبة في ظرف مغلق. وتوضع باقي الن

أظرفة أخرى مغلقة يكتب عليها اسم املترشح)ة( ورقم تأجيره )ها(، ويوضع الكل في ظرف كبير مغلق   ( 05خمسة )  مللف الترشيح في 

 يكتب على ظهره اسم املترشح)ة( ورقم تأجيره)ها( مع عبارة:  

 (".ااملترشح له املصلحة........................ )اسم   مصلحةالترشيح ملنصب رئيس)ة(  – اليفتح"

   سحب وإيداع ملفات الترشيح ▪
 

لألكاديمية الجهوية  البوابة االلكترونية على الراغبين في الترشيح واملتوفرين على الشروط املطلوبة، سحب الوثائق املكونة مللف الترشيح من 

 .2019 أكتوبر  28 االثنين وذلك ابتداء من يوم،   //:dt.men.gov.ma -aref httpالوزارة موقع عبر   للتربية والتكوين

باألكاديمية  ، من كل وثيقة من الوثائق املكونة مللف الترشيح( 06نظائر )  ستةملفات الترشيح مقابل وصل، في  ويتم إيداع                          

  إلى غاية  2019 أكتوبر  28االثنين  يومخالل التوقيت الجاري به العمل باإلدارات العمومية، وذلك ابتداء من الجهوية للتربية والتكوين، 

 . ، وهو آخر آجل لقبول الترشيحات2019 نونبر 15الجمعة    يومالساعة الرابعة والنصف من مساء 

 االنتقاء األولي اإلعالن على نتائج  ▪
 

نتقاء أولي من لدن لجنة االنتقاء التي تحدث لهذا الغرض،  اوتتولى األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بعد إخضاع ملفات الترشيح إلى      

  املوقع اإللكتروني للتشغيل العمومي" اإلعالن عن الئحة بأسماء املترشحات واملترشحين املقبولين وعن تاريخ ومكان إجراء مقابالت االنتقاء عبر  

public.ma-www.emploi بموقع الوزارةلألكاديمية  عبر البوابة اإللكترونية" و    dt.men.gov.ma -aref http://     
 

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

