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 رارـــق
 ............................................................  صادر في    ................................ رقم تافياللتملدير األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة 

 منصب رئيس )ة( مصلحةفتح باب الترشيح لشغل بشأن 

 باألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافياللت واملديريات التابعة لها 

 درعة تافياللتمدير)ة( األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة 
 ( بشأن تحقيق مبدأ املناصفة بين الرجال والنساء؛2011بناء على مقتضيات دستور اململكة )      

القاض ي بإحداث األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  07.00القانون بناء على      

 1.16.04الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    71.15( كما تم تغييره وتتميمه بالقانون  2000ماي    19)   1421من صفر    15بتاريخ    1.00.203

 (2016اير ين 16)  1437من ربيع االخر  15بتاريخ 

األقسام ورؤساء  ( في شأن كيفيات تعيين رؤساء2011نونبر  25) 1432ذي الحجة  28الصادر في  2.11.681وعلى املرسوم رقم            

 املصالح باإلدارات العمومية؛ 

اختصاصات وتنظيم مصالح  في شأن تحديد  2016فبراير  08الصادر   في  08-16وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي رقم  

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافياللت ومصالحها اإلقليمية؛ 

 قـــرر ما يلي 
 1املادة     

املديريات  باألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة درعة تافياللت و رؤساء املصالح يفتح، بموجب هذا القرار، باب الترشيح لشغل منصب     

 واملبينة في الجدول أسفله:   .لها اإلقليمية التابعة

 املناصب الشاغرة املديرية األكاديمية /  رقم الترتيب 

1 
 األكاديمية

 املركز الجهوي لالمتحانات 

 بع أشغال املجلس اإلداري تتمصلحة التواصل و  2

3 
 الرشيدية

 مصلحة البناءات والتجهيزات واملمتلكات

 مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة 4

5 
 ورزازات

 مصلحة تدبير املوارد البشرية 

 مصلحة البناءات والتجهيزات واملمتلكات 6

7 
 ميدلت

 مصلحة تدبير املوارد البشرية 

 مصلحة الشؤون اإلدارية واملالية البناءات والتجهيزات واملمتلكات 8

9 
 تنغير

 لالمتحاناتاملركز اإلقليمي 

 مصلحة تدبير املوارد البشرية  10

 مصلحة تدبير املوارد البشرية  زاكورة  11
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 2املادة 
 أعاله، أن يكون:   ااملشار إليه أو املناصب يجب على املترشح )ة( الراغب)ة( في تقلد املنصب    

دولة، أو في إحدى الدرجات ذات مرتبا، على األقل، في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو في إطار مهندس  ✓

 ترتيب استداللي مماثل؛

 حاصال، على األقل، على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو درجة مماثلة؛ ✓

( سنوات بالنسبة لألعوان 3من الخدمة الفعلية بصفة مرسم أو ثالثة ) (2) متوفرا، على األقل، على سنتين ✓

 املتعاقدين.

املوظفون املرسمون واألعوان املتعاقدون املزاولون، في تاريخ اإلعالن عن  كما يمكن أن يترشح للمناصب املذكورة،

 شغور منصب رئيس مصلحة، ملهام رئيس مصلحة.

س غير أنه إذا استدعت ضرورة املصلحة ذلك، يمكن استثناء من أحكام الفقرة السابقة، أن يترشح لتقلد مهام رئي

مصلحة، املوظفون املرسمون واألعوان املتعاقدون املرتبون في درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو في إحدى الدرجات 

( سنة من الخدمة الفعلية بإدارات 15ذات ترتيب استداللي مماثل، املتوفرون على أقدمية ال تقل عن خمسة عشرة )

 ت على األقل، في الدرجة املذكورة.( سنوا4الدولة أو الجماعات الترابية. منها أربع )

 3املادة 
بتاريخ   47/16املراسلة الوزارية عدد  املفتوحة للتباري القيام باملهام واالختصاصات املحددة في   املصالحيتولى رؤساء  

 2016مايو  26

 4املادة           
  ، من الوثائق التالية:مصلحةويتكون ملف الترشيح لشغل منصب رئيس )ة( 

 درعة تافياللتطلب خطي للترشيح موجه إلى السيد)ة( مدير)ة( األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة  .1

وافقة اإلدارة التي ينتمي إليها املترشح )ة( ورأي الرئيس )ة( املباشر)ة( حول كفاءة املعني)ة( باألمر؛  يتضمن م

وافع الترشيح للمنصب املطلوب؛ .2  رسالة تحفيز حول د

رافية حديثة، معبأة من طرف املترشح )ة( وفق  .3 مطبوع السيرة الذاتية للمترشح)ة(، املتضمنة لصورة فوتوغ

 النموذج رفقته؛

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

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

ا في ذلك الوثائق كل وثيقة أخرى تكون مفيدة، وذات صلة بطبيعة وخصوصيات املنصب املراد شغله، بم .6

 املثبتة لتوفر املترشح )ة( على الشروط املطلوبة لشغل املنصب املذكور أعاله؛

املشروع الشخص ي واملنهجية التي يقترحها املترشح)ة( في شأن تدبير املصلحة املترشح لها وتطويرها والرفع من  .7

 .أدائها
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 5املادة 
  dt.men.gov.ma -http:// aref اإللكتروني لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوينتسحب ملفات الترشيح من املوقع 

 2019 أكتوبر  28االثنين  من يومابتداء 

 6املادة 
( من كل وثيقة من الوثائق املكونة مللف الترشيح، باألكاديمية 06تودع ملفات الترشيح مقابل وصل، في ستة نظائر )

خالل التوقيت الجاري به العمل باإلدارات العمومية، وذلك ابتداء من    درعة تافياللت  الجهوية للتربية والتكوين لجهة  

، وهو آخر أجل لقبول 2019  نونبر   15  الجمعة  ة الرابعة والنصف من مساء يومإلى غاية الساع  2019  أكتوبر   28االثنين  يوم  

 الترشيحات.

 : 7املادة          
، لجنة لالنتقاء، تتولى القيام درعة تافياللتملدير)ة( األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة   تحدث، بموجب قرار

 جراء املقابالت معهم.لجن إل واملترشحين، و باالنتقاء األولي للمترشحات 

 : 8املادة         

 وعلى، //:dt.men.gov.ma -aref httpينشر هذا القرار على املوقع اإللكتروني لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

 public.ma-www.emploiالبوابة اإللكترونية للتشغيل العمومي : 

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

