
 

 

 

  مصلحة )ة( رئيسفتح باب الترشيح لشغل منصب إعالن عن 

 وادي الذهب -الداخلة باألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة 

 لها املديريات اإلقليمية التابعةبو 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 

-

 

 

 الجهوية  األكاديمية

 للتربية والتكوين

 الشؤون اإلدارية واملاليةمصلحة 

 
مؤسسات التعليم األولي والتعليم مصلحة الخريطة املدرسية واإلشراف على 

 املدرس ي الخصوص ي

 الوحدة الجهوية لإلفتحاص 

 
املديرية اإلقليمية بوادي 

 الذهب
 الشؤون التربوية والتخطيط والخريطة املدرسية مصلحة

 الشؤون التربوية والتخطيط والخريطة املدرسية مصلحة املديرية اإلقليمية بأوسرد 

 

 شروط الترشيح 

 –يفتح باب الترشيح في وجه املوظفين املرسمين واألعوان املتعاقدين، العاملين بوزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي 

 الذين تتوفر فيهم الشروط التالية: - الوطنيةقطاع التربية 

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

 .ذات ترتيب استداللي مماثل

 ى األقل، على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو درجة مماثلة؛لأن يكونوا حاصلين ع 

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

 املتعاقدين.

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

 منصب رئيس مصلحة، ملهام رئيس مصلحة.



 

 ملف الترشيح 

 يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:

، بوادي الذه -الداخلة طلب خطي للترشيح موجه إلى السيدة مديرة األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة  .1

في ) مر؛باأل ويتضمن موافقة اإلدارة التي ينتمي إليها املترشح )ة( ورأي الرئيس )ة( املباشر)ة( حول كفاءة املعني)ة( 

 ستة نظائر(

 )في ستة نظائر( صب املطلوب؛رسالة تحفيز حول دوافع الترشيح للمن .2

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

 )في ستة نظائر( رفقته؛

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

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

 نظائر(

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

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

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

اسم وتوقيع املرشح)ة(  واحدة تحملنسخة  بينها( نظائر، من 06في ستة ) صلحةاملويتم تقديم املشروع املقترح لتدبير 

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

 باألمر.

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

جيره )ها(، ويوضع الكل في أظرفة أخرى مغلقة يكتب عليها اسم املترشح)ة( ورقم تأ 5النظائر املكونة مللف الترشيح في 

الترشيح ملنصب رئيس)ة(  -يفتح  ظرف كبير مغلق يكتب على ظهره اسم املترشح)ة( ورقم تأجيره)ها( مع عبارة: "ال

 ".(مصلحة .................................. )اسم املصلحة املترشح لها
 

  سحب وإيداع ملفات الترشيح 

 كترونيلكونة مللف الترشيح من املوقع اإلواملتوفرين على الشروط املطلوبة، سحب الوثائق املعلى الراغبين في الترشيح 

  .22/11/2019 "، وذلك ابتداء من يومwww.facebook.com/AREFDOEلألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين: "

ائق املكونة مللف الترشيح، باألكاديمية ( من كل وثيقة من الوث06ويتم إيداع ملفات الترشيح مقابل وصل، في ستة نظائر )

غاية  إلى 09/12/2019الجهوية للتربية والتكوين، خالل التوقيت الجاري به العمل باإلدارات العمومية، وذلك ابتداء من يوم 

 وهو آخر آجل لقبول الترشيحات. ،16/12/2019الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم 
 

  األولياإلعالن على نتائج االنتقاء 

دث نتقاء أولي من لدن لجنة االنتقاء التي تحال تتولى األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بعد إخضاع ملفات الترشيح  

لهذا الغرض، اإلعالن عن الئحة بأسماء املترشحات واملترشحين املقبولين وعن تاريخ ومكان إجراء مقابالت االنتقاء عبر املوقع 

 ألكاديمية.للوزارة ول املوقعين اإللكترونيينو " www.emploi-public.maالعمومي"للتشغيل اإللكتروني 

 

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


 

 

 

 قـــرار
 وادي الذهب -الداخلة األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة ملديرة 

 ه1441ربيع األول  24 ـاملوافق ل 2019 نونبر  22صادر في  14-19رقم 

  مصلحة )ة( رئيسفتح باب الترشيح لشغل منصب بشأن 

 توباملديريا الذهب وادي - الداخلة لجهة والتكوين للتربية الجهوية باألكاديمية

 لها التابعة اإلقليمية

-------------------------------------------------------------------------------- 
 

 وادي الذهب -للتربية والتكوين لجهة الداخلة مديرة األكاديمية الجهوية 

 ( بشأن تحقيق مبدأ املناصفة بين الرجال والنساء؛2011بناء على مقتضيات دستور اململكة )

القاض ي بإحداث األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر بتنفيذه الظهير  07.00القانون رقم وعلى 

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

 (2016يناير  26) 1437من ربيع اآلخر  15بتاريخ  1.16.04الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

( في شأن كيفيات تعيين 2011نونبر  25) 1432ذي الحجة  28الصادر في  2-11-681وعلى املرسوم رقم 

 املصالح باإلدارات العمومية؛رؤساء األقسام ورؤساء 

شأن تحديد ب 2016فبراير  08الصادر في  12-16وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي رقم 

وادي الذهب ومصالحها  -الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة  ةاختصاصات وتنظيم مصالح األكاديمي

 اإلقليمية؛

 :يلي ما قــــــــــــرر 

1

باألكاديمية الجهوية للتربية  )ة( مصلحةرئيسيفتح، بموجب هذا القرار، باب الترشيح لشغل منصب 

 .1 رفقبامل 1في الجدول  ةاملبينوباملديريات اإلقليمية التابعة لها  ،بوادي الذه -والتكوين لجهة الداخلة 

 

 



 

2 

 ، أن يكون:1باملرفق  1في الجدول يجب على املترشح)ة( الراغب)ة( في تقلد املنصب املشار إليه 

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

 استداللي مماثل. ترتيب

  متصرف من الدرجة الثالثة أو درجة مماثلة؛ ى األقل، على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج درجةلع حاصل 

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

 .املتعاقدين

علن ، في تاريخ اإل كما يمكن أن يترشح ألحد هاته املناصب املوظفون املرسمون واألعوان املتعاقدون املزاولون 

 .مصلحة، ملهام رئيس مصلحةر منصب رئيس عن شغو 

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

 الثةالث الدرجة من متصرف درجة في املرتبون  املتعاقدون  واألعوان املرسمون  املوظفون  مصلحة، )ة(رئيس مهام

 سنة( 15) عشرة خمسة عن تقل ال  أقدمية على املتوفرون مماثل، استداللي ترتيب ذات الدرجات إحدى في أو 

 .املذكورة الدرجة في األقل، على سنوات( 4) أربع منها. الترابية الجماعات أو  الدولة بإدارات الفعلية الخدمة من

3 

الصادرة  47-16املذكرة الوزارية عدد للتباري باملهام واالختصاصات املحددة في  ةاملفتوحرؤساء املصالح تولى ي

إضافة إلى االختصاصات املنوطة  ون ويمارسفي شأن تدقيق مهام واختصاصات املصالح املحدثة،  26/05/2016بتاريخ 

 ي يشرفون عليه، املهام املسندة إليهم من طرف رؤسائهم.تالصالح بامل

 

4 

 من الوثائق التالية:، مصلحةيتكون ملف الترشيح لشغل منصب رئيس)ة( 

وادي  -الداخلة طلب خطي للترشيح موجه إلى السيدة مديرة األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة  .1

، ويتضمن موافقة اإلدارة التي ينتمي إليها املترشح )ة( ورأي الرئيس )ة( املباشر)ة( حول كفاءة الذهب

  باألمر؛املعني)ة( 

  ح للمنصب املطلوب؛رسالة تحفيز حول دوافع الترشي .2

السيرة الذاتية للمترشح)ة(، املتضمنة لصورة فوتوغرافية حديثة، معبأة من طرف املترشح )ة( وفق النموذج  .3

  رفقته؛

 املحصل عليها مصادق بمطابقتها لألصل؛ توالديبلومانسخة من الشهادات  .4

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

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

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

والرفع  اويرهوتط ااملترشح له صلحةاملدبير املشروع الشخص ي واملنهجية التي يقترحها املترشح)ة( في شأن ت .7

 .امن أدائه



 

5 

: والتكوين للتربية الجهوية لألكاديمية ةاإللكترونيتسحب ملفات الترشيح من البوابة 

"www.facebook.com/AREFDOE"،  ،ومي من ابتداءواملوقع اإللكتروني لوزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي 

22/11/2019. 

6 

مكتب ( من كل وثيقة من الوثائق املكونة مللف الترشيح، ب06ملفات الترشيح مقابل وصل، في ستة نظائر )تودع 

مللي فاضل السمحمد وادي الذهب الكائن بشارع  -لجهة الداخلة  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوينالضبط بمقر 

غاية الساعة  إلى 09/12/2019، خلل التوقيت الجاري به العمل باإلدارات العمومية، وذلك ابتداء من يوم الداخلة -

 وهو آخر آجل لقبول الترشيحات. ،16/12/2019الرابعة والنصف من مساء يوم 

7 

ولى وادي الذهب، لجنة للنتقاء، تت -تحدث بموجب قرار ملديرة األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة 

 القيام باالنتقاء األولي للمترشحات واملترشحين، وإجراء املقابلت معهم. 

8

ينشر هذا القرار على املوقع اإللكتروني للوزارة وعلى املوقع اإللكتروني لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وعلى 

 ".www.emploi-public.ma" العمومي:البوابة اإللكترونية للتشغيل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 01املرفق رقم 

 وادي الذهب -الداخلة األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مديرة لقرار 

 2019نونبر  22صادر في  14-19رقم 

  مصلحةفتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس )ة( بشأن 

  وادي الذهب -الداخلة باألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة 

 لها التابعة اإلقليمية وباملديريات

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1

 

 

 الجهوية  األكاديمية

 للتربية والتكوين

 الشؤون اإلدارية واملاليةمصلحة 

 
مصلحة الخريطة املدرسية واإلشراف على مؤسسات التعليم األولي والتعليم 

 املدرس ي الخصوص ي

 الوحدة الجهوية لإلفتحاص 

 
املديرية اإلقليمية بوادي 

 الذهب
 الشؤون التربوية والتخطيط والخريطة املدرسية مصلحة

 الشؤون التربوية والتخطيط والخريطة املدرسية مصلحة املديرية اإلقليمية بأوسرد 
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 مطبوع امسرية اذلاتية منوذج
 

 

 

 

 

 

 

 ......................................................................................................... : مرجع كرار الإػالن غن فتح ابب امرتش يح

 ........................................................................................................................................... : املنصب املؼين

 
احلاةل املدهية  .1

 
 : Nom...................................................................................................................................................................................... : الامس

 : Prénom.................................................................................................................................................................: امشخيص الامس

|_||_| /|_||_|/|_||_||_||_|: اترخي الإزدايد 

 ..........................................................................................................................................................................................: ماكن الإزدايد 

 (ة) مطلق                     (ة)          أ رمل       (ة)مزتوج                 (ة)    ػازب            :احلاةل امؼائلية 

 .................................................................................................................................................................................: رمق بطاكة امتؼريف 

 ..............................................................................................................................................................................: امترشيفات وال ومسة 
.................................................................................................................................................................................................................. 

 ..................................................................................... : امنلال ........................................................................  :(املكتب)رمق امهاتف 

 ...................................................................................................................................................................................: امربيد الإمكرتوين 

 ......................................................................................................................................................... :  امشخيصامؼنوان

 
ىل ال كدم) امشهادات اجلامؼية .2  (من ال حدث اإ

 

 امتكوين مؤسسة امشهادة أ و ادلبلوم
 مدة امتكوين

ىل من  اإ

    

    

    

    

    
 
 

 

 
 

صورة خشصية 

  حديثة
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ىل ال كدم) امشهادات املهنية .3  (من ال حدث اإ

 

 امتكوين مؤسسة امشهادة أ و ادلبلوم
 مدة امتكوين

ىل من  اإ

    

    

    

    

    
 
ىل ال كدم) ريبوامتدا اتامتكوين .4  (من ال حدث اإ

 
 امس نة املؤسسة أ و املنظمة املدة (*)هوع امتكوين موضوع امتكوين

     

     

     

     
 ....ورشة، تكوين كصري ال مد، تدريب، )*(:

 
ىل ال كدم) امتجربة املهنية .5  (من ال حدث اإ

 
 

 ..................................................: رمق امتأ جري   ........................................... :س نة امتوظيف 

 .............................................. :ادلرجة احلامية   ..........................................: درجة امتوظيف 

طــــــار   ..................................................:الإ

 

  
دارة أ و املؤسسة ىل من املهام اموظيفة/املنصب الإ  اإ
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 اخلربات املهنية .6

 
 امتارخي املضمون املوضوع اجملال

    

    

    

    
 
انلغات  .7

 
س باهية ال جنلزيية امفروس ية ال مازيغية امؼربية   أ خرى الإ

       ملروءة

       مكتوبة

       منطوكة

 
 امرشااكت وال وشطة ادلؼوية .8

 
 امتارخي صفةال امنشاط اجملال

    

    

    

    
 

 أ خـــــر .9

- .......................................................................... 
- .......................................................................... 
-  ..........................................................................

 

 

 
 :ترصحي 

 .أ شهد ػىل حصة املؼلومات امواردة يف هذا املطبوع

 

 :  بتارخي: ................حرر يف

  :امتوكيع                                                


