إعالن عن فتح ابب إلرتش يح
لشغل مناصب إملسؤولية
ابملركز إجلهوي ملهن إلرتبية وإلتكوين جلهة بين مالل – خنيفرة
تعلن وزإرة إلرتبية إلوطنية وإلتكوين إملهين وإلتعلمي إلعايل وإلبحث إلعلمي عن فتح ابب إلرتش يح لشغل مناصب إملسؤولية إلشاغرة
إلتالية ابملركز إجلهوي ملهن إلرتبية وإلتكوين جلهة بين مالل – خنيفرة:
إلعدد
إملنصب
1
اكتب(ة) عام(ة)
مدير(ة) مساعد(ة) ملكف(ة) بسكل تأهيل أطر هيئة إلتدريس؛

1

مدير(ة) مساعد(ة) ملكف (ة) بسكل تكوين أطر إلدإرة إلرتبوية وأطر هيئة إدلمع إلدإري وإلرتبوي والاجامتعي.
يمت تعيني أحد إملديرين إملساعدين من بني أساتذة إلتعلمي إلعايل أو إلساتذة إملؤهلني.

1

رشوط إلرتش يح:
يفتح ابب إلرتش يح لتقدل منصب اكتب(ة) عام(ة) أو مدير(ة) مساعد(ة) يف وجه إملوظفني إملرمسني وإلعوإن إملتعاقدين إلعاملني بوزإرة
إلرتبية إلوطنية وإلتكوين إملهين وإلتعلمي إلعايل وإلبحث إلعلمي -قطاع إلرتبية إلوطنية -وإملتوفرين عىل إلرشوط إلتالية:








أن يكونوإ مرمسني و اتبعني لقطاع إلرتبية إلوطنية ؛
أن يكونوإ مرتبني عىل إلقل يف درجة مترصف من إدلرجة إلاانية أو يف إطار همندس دوةل ،أو يف إحدى إدلرجات ذإت ترتيب
إس تدليل مماثل .وابلنس بة ملنصب مدير(ة) مساعد(ة) ،يفتح ابب إلرتش يح ،كذكل ،يف وجه أساتذة إلتعلمي إلعايل أو إلساتذة
إملؤهلني؛
أن يكونوإ حاصلني عىل إلقل ،عىل شهادة أو دبلوم يسمح بولوج درجة مترصف من إدلرجة إلاالاة أو درجة مماثةل؛
أن يكونوإ متوفرين عىل إلقل ،عىل أربع س نوإت ( )4من إخلدمة بصفة مرمس أو ( )5س نوإت ابلنس بة للعوإن إملتعاقدين؛
أن يكونوإ قد مارسوإ همام رئيس مصلحة .غري أنه ميكن ،إذإ إس تدعت رضورة إملصلحة ذكل ،إلعفاء من هذإ إلرشط؛
أن يكونوإ متوفرين عىل إلكفاءة إلعلمية وإلتجربة إملهنية إلالزمة إملالمئة لطبيعة وخصوصيات إملنصب إملرإد شغهل ،وفقا ملا ييل:
 -1ابلنس بة ملنصب اكتب(ة) عام(ة):
أن يكونوإ ملمني مبجال إلرتبية وإلتكوين ومبس تجدإته ،ومطلعني عىل أساليب وكيفيات إلتدبري إلدإري وإملايل وإملادي وإلقانوين
وتدبري إملوإرد إلبرشية طبقا للجانبيات و إلكفاايت إحملددة مبوجب إلقرإر إملتعلق بفتح ابب إلرتش يح يف( إملرفق رمق ).4
 -2ابلنس بة ملنصب مدير(ة) مساعد(ة):
أن يكونوإ ملمني مبجال إلرتبية وإلتكوين ومبس تجدإته ،ومطلعني عىل كيفيات تدبري إلنشطة إلرتبوية وإلتكوينية ،وأنشطة إلبحث
إلرتبوي وإلعلمي مبرإكز تكوين إلطر ،طبقا للجانبيات و إلكفاايت إحملددة مبوجب إلقرإر إملتعلق بفتح ابب إلرتش يح يف( إملرفق رمق .)4

كام ميكن أن يرتحش لحد هذه إملناصب إملوظفون إملرمسون وإلعوإن إملتعاقدون إملزإولون ،يف اترخي إلعالن عن شغور أحد هذه
إملناصب ،ملهام رئيس قسم.
1

ملف إلرتش يح:
يتكون ملف إلرتش يح لشغل منصب اكتب عام أو مدير مساعد من إلواثئق إلتالية:
 -1طلب إلرتش يح موجه إىل إلس يد مدير إملركز إجلهوي ملهن إلرتبية وإلتكوين جلهة بين مالل – خنيفرة ،يتضمن موإفقة إلدإرة إليت ينمتي
إلهيا إملرتحش(ة) ورأي إلرئيس إملبارش حول كفاءة إملعين(ة) ابلمر؛
 -2نسخة من إلبطاقة إلوطنية للتعريف ( 8نسخ)؛
 -3رساةل حتفزي حول دوإفع إلرتش يح للمنصب إملطلوب(8نسخ)؛
 -4إلسرية إذلإتية للمرتحش(ة) ،وفق إلمنوذج إملرفق ابلقرإر إلوزإري بشأن فتح ابب إلرتش يح ،يتضمن صورة فوتوغرإفية حدياة إلعهد
للمرتحش(ة) ( 8نسخ)؛
 -5نسخة من إلشهادإت وإدليبلومات إحملصل علهيا مصادق عىل مطابقهتا للصل ( 8نسخ)؛
 -6نسخة من قرإر إلتسمية يف إلطار وإدلرجة إملطلوبة ،أو شهادة إدإرية تابت إلوضعية إلدإرية للمرتحش(ة) (8نسخ)؛
 -7شهادة إدإرية تابت عدم تعرض إملرتحش (ة) لية عقوبة تأديبية خالل مساره(إ) إملهين مسلمة من دلن إملصاحل إخملتصة إمللكفة بتدبري
إملوإرد إلبرشية؛
 -8لك وثيقة أخرى تكون مفيدة ،وذإت صةل بطبيعة وخصوصيات إملنصب إملرإد شغهل ،مبا يف ذكل إلواثئق إلخرى إملابتة توفر إملرتحش
(ة) عىل إلرشوط إملطلوبة للرتش يح (8نسخ)؛
 -9إملرشوع إلشخيص لربانمج إلعمل إملقرتح من طرف إملرتحش(ة) لتدبري إملنصب إملطلوب والارتقاء بأدإئه ( 8نسخ).
ويقدم إملرشوع إلشخيص للمرتحش(ة) يف مثانية ( )8نظائر ،حتمل نسخة منه إمس وتوقيع إملرتحش(ة) يف لك صفحة من صفحاهتا ،يف حني
ينبغي أن تكون ابيق إلنسخ خالية من أية إشارة تدل عىل هوية وصفة إملعين(ة) ابلمر.
ويوضع إملرشوع إلشخيص للمرتحش(ة) يف ظرف مغلق يكتب عليه إمس إملرتحش(ة) ورمق تأجريه(ها) وعبارة "إملرشوع إلشخيص" يف حني
توضع ابيق إلواثئق إملكونة مللف إلرتش يح يف ظرف أخر مغلق يكتب عليه إمس إملرتحش(ة) ورمق تأجريه(ها) ،مث يوضع إلظرفان معا يف ظرف اثلث
يكتب عىل ظهره إمس إملرتحش(ة) ورمق تأجريه(ها) مع عبارة ل يفتح– إلرتش يح ملنصب  .......................................ابملركز إجلهوي ملهن إلرتبية
وإلتكوين جلهة بين مالل – خنيفرة( .حتديد مسمى إملنصب إملرتحش هل)"
ولك مرتحش(ة) وقع إختياره(ها) عىل أكرث من منصب ،ملزم(ة) ابلدلء مبلف للرتش يح حول لك منصب عىل حدة يتضمن مجيع إلواثئق
إملكونة مللف إلرتش يح ،وفقا للعدإد وإلكيفية إحملددة أعاله.
حسب وإيدإع ملفات إلرتش يح:
عىل إلرإغبني يف إلرتش يح وإملتوفرين عىل إلرشوط إملطلوبة ،حسب ملفات إلرتش يح من إملوقع الالكرتوين للوزإرةwww.men.gov.ma :
ومن إملوقع إللكرتوين للمركز إجلهوي ملهن إلرتبية وإلتكوين إملعين إبتدإء من يوم  22دجنرب .2017
وتودع ملفات إلرتش يح مقابل وصل إيدإع ،يف مثانية نظائر ( )8من لك وثيقة من إلواثئق إملكونة مللف إلرتش يح ابدإرة إملركز إجلهوي ملهن
إلرتبية وإلتكوين جلهة بين مالل – خنيفرة -خالل إلتوقيت إجلاري به إلعمل ،وذكل يف أجل أقصاه يوم  8يناير  ،2018وهو أخر أجل لقبول
إلرتش يحات.
وملساعدة إملرتحشات وإملرتحشني عىل إعدإد مشاريعهم إلشخصية ،تضع إلوزإرة رهن إشارهتم إلنصوص إلقانونية إملؤطرة للمرإكز إجلهوية ملهن
إلرتبية وإلتكوين إلوإردة يف إمللحق  ،وإليت ميكن حسهبا من إملوقع إللكرتوين للوزإرة.
إلعالن عن نتاجئ الانتقاء إلويل:
يمت إخضاع ملفات إلرتش يح إىل إنتقاء أويل من دلن جلنة درإسة إلرتش يحات إليت حتدث لهذإ إلغرض ،وإلعالن عن لحئة بأسامء
إملرتحشات وإملرتحشني إملقبولني لجتياز إملقابةل.
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