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عالن عن فتح ابب إلرتش يح  إ 

 إملسؤولية مناصب لشغل 

 ماسة سوسجلهة ابملركز إجلهوي ملهن إلرتبية وإلتكوين  

 

 إلشاغرةإملسؤولية  مناصبفتح ابب إلرتش يح لشغل  عن وإلتعلمي إلعايل وإلبحث إلعلمي تعلن وزإرة إلرتبية إلوطنية وإلتكوين إملهين

 : سوس ماسة جلهة ابملركز إجلهوي ملهن إلرتبية وإلتكوينإلتالية 

 إلعدد إملنصب 

 1 اكتب)ة( عام)ة( 

 1  مدير)ة( مساعد)ة( ملكف)ة( بسكل تأ هيل أ طر هيئة إلتدريس؛

دإري وإلرتبوي والاجامتعي. مدير)ة( مساعد)ة( ملكف )ة( بسكل تكوين أ طر إل دإرة إلرتبوية  1  وأ طر هيئة إدلمع إل 

 .إملؤهلني أ و إل ساتذةيمت تعيني أ حد إملديرين إملساعدين من بني أ ساتذة إلتعلمي إلعايل 

 رشوط إلرتش يح

إلعاملني بوزإرة يف وجه إملوظفني إملرمسني وإل عوإن إملتعاقدين  )ة(مساعد )ة(أ و مدير )ة(عام )ة(لتقدل منصب اكتبيفتح ابب إلرتش يح 

 إلرشوط إلتالية: إملتوفرين عىل  و -قطاع إلرتبية إلوطنية -وإلتعلمي إلعايل وإلبحث إلعلمي إلرتبية إلوطنية وإلتكوين إملهين

  ومرمسني؛ قطاع إلرتبية إلوطنية، –وإلتعلمي إلعايل وإلبحث إلعلمي اتبعني لوزإرة إلرتبية إلوطنية وإلتكوين إملهينأ ن يكونوإ 

  طار مرتبني عىل إل قل يف درجة مترصف من إدلأ ن يكونوإ حدى إدلرجات ذإت ترتيب همندس دوةلرجة إلاانية أ و يف إ  ، أ و يف إ 

أ ساتذة إلتعلمي إلعايل أ و إل ساتذة . وابلنس بة ملنصب مدير)ة( مساعد)ة(، يفتح ابب إلرتش يح، كذكل، يف وجه إس تدليل مماثل

 إملؤهلني؛

  مماثةل؛حاصلني عىل إل قل، عىل شهادة أ و دبلوم يسمح بولوج درجة مترصف من إدلرجة إلاالاة أ و درجة أ ن يكونوإ 

  إملتعاقدين؛س نوإت ابلنس بة لل عوإن ( 5)( من إخلدمة بصفة مرمس أ و 4متوفرين عىل إل قل، عىل أ ربع س نوإت )أ ن يكونوإ 

  ذإ إس تدعت رضورة إملصلحة ذكل ،غري أ نه ميكن. قد مارسوإ همام رئيس مصلحةأ ن يكونوإ  إل عفاء من هذإ إلرشط؛ ،إ 

  وفقا ملا ييلمتوفرين عىل إلكفاءة إلعلمية وإلتجربة إملهنية إلالزمة إملالمئة لطبيعة وخصوصيات إملنصب إملرإد شغهلأ ن يكونوإ ،: 

 ابلنس بة ملنصب اكتب)ة( عام)ة(: -1

ومطلعني عىل أ ساليب وكيفيات إلتدبري إل دإري وإملايل وإملادي وإلقانوين  ،ملمني مبجال إلرتبية وإلتكوين ومبس تجدإتهأ ن يكونوإ  

 (.4إملرفق رمق )يف  فتح ابب إلرتش يحإملتعلق ب إلقرإر وجب مبكفاايت إحملددة إل للجانبيات و  وتدبري إملوإرد إلبرشية طبقا

 ابلنس بة ملنصب مدير)ة( مساعد)ة(: -2

 كيفيات تدبري إل نشطة إلرتبوية وإلتكوينية، وأ نشطةومطلعني عىل  ،ومبس تجدإتهأ ن يكونوإ ملمني مبجال إلرتبية وإلتكوين  

 يف فتح ابب إلرتش يحب  إملتعلقإلقرإر وجب مبكفاايت إحملددة وإل للجانبياتطبقا  ،إلبحث إلعلمي إلرتبوي مبرإكز تكوين إل طر

 (.4إملرفق رمق  )

عالن عن شغور أ حد هذه  ل حد هذه إملناصبكام ميكن أ ن يرتحش  إملوظفون إملرمسون وإل عوإن إملتعاقدون إملزإولون، يف اترخي إل 

 إملناصب، ملهام رئيس قسم.
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 :ملف إلرتش يح

 يتكون ملف إلرتش يح لشغل منصب اكتب عام أ و مدير مساعد من إلواثئق إلتالية:

ىل إلس يد مدير إملركز إجلهوي ملهن إلرتبية وإلتك -1 لهيا سوس ماسةوين جلهة طلب إلرتش يح موجه إ  ، يتضمن موإفقة إل دإرة إليت ينمتي إ 

 ابل مر؛إملرتحش)ة( ورأ ي إلرئيس إملبارش حول كفاءة إملعين)ة( 

 (؛نسخ 8نسخة من إلبطاقة إلوطنية للتعريف ) -2

 (؛نسخ8إملطلوب)رساةل حتفزي حول دوإفع إلرتش يح للمنصب  -3

 إلعهد ، يتضمن صورة فوتوغرإفية حدياةابلقرإر إلوزإري بشأ ن فتح ابب إلرتش يحوفق إلمنوذج إملرفق (، إلسرية إذلإتية للمرتحش)ة -4

 (؛نسخ 8للمرتحش)ة( )

 (؛نسخ 8مطابقهتا لل صل )إحملصل علهيا مصادق عىل  نسخة من إلشهادإت وإدليبلومات -5

دإرية تابت إلوضعية إل دإرية  -6  (؛نسخ8) للمرتحش)ة(نسخة من قرإر إلتسمية يف إل طار وإدلرجة إملطلوبة، أ و شهادة إ 

دإرية تابت عدم تعرض إملرتحش  -7 إملهين مسلمة من دلن إملصاحل إخملتصة إمللكفة بتدبري  )إ(ل ية عقوبة تأ ديبية خالل مساره)ة( شهادة إ 

 إملوإرد إلبرشية؛

إملابتة توفر إملرتحش إل خرى  لك وثيقة أ خرى تكون مفيدة، وذإت صةل بطبيعة وخصوصيات إملنصب إملرإد شغهل، مبا يف ذكل إلواثئق -8

 (؛نسخ8) )ة( عىل إلرشوط إملطلوبة للرتش يح

 نسخ(. 8بأ دإئه )إلعمل إملقرتح من طرف إملرتحش)ة( لتدبري إملنصب إملطلوب والارتقاء  لربانمجإلشخيص  رشوعإمل  -9

مس وتوقيع إملرتحش)ة( يف لك صفحة من صفحاهتا، يف حني 8مثانية ) ة( يفللمرتحش) يقدم إملرشوع إلشخيصو  ( نظائر، حتمل نسخة منه إ 

شارة تدل عىل هوية وصفة إملعين)ة( ابل مر.  ينبغي أ ن تكون ابيق إلنسخ خالية من أ ية إ 

" يف حني إملرشوع إلشخيص" )ها( وعبارةتأ جريهويوضع إملرشوع إلشخيص للمرتحش)ة( يف ظرف مغلق يكتب عليه إمس إملرتحش)ة( ورمق 

ظرفان معا يف ظرف اثلث إل، مث يوضع )ها(إملرتحش)ة( ورمق تأ جريه إمسإلرتش يح يف ظرف أ خر مغلق يكتب عليه  فتوضع ابيق إلواثئق إملكونة ملل

ملركز إجلهوي ملهن إلرتبية ....................................... ابصب نإلرتش يح مل  –ل يفتحيكتب عىل ظهره إمس إملرتحش)ة( ورمق تأ جريه)ها( مع عبارة 

 إملرتحش هل("حتديد مسمى إملنصب ) .سوس ماسةوإلتكوين جلهة 

يتضمن مجيع إلواثئق  رتش يح حول لك منصب عىل حدةلللك مرتحش)ة( وقع إختياره)ها( عىل أ كرث من منصب، ملزم)ة( ابل دلء مبلف و 

 أ عاله.ددة إحمل وفقا لل عدإد وإلكيفيةإملكونة مللف إلرتش يح، 

يدإع ملفات إلرتش يح  :حسب وإ 

  www.men.gov.maملفات إلرتش يح من إملوقع الالكرتوين للوزإرة: عىل إلرإغبني يف إلرتش يح وإملتوفرين عىل إلرشوط إملطلوبة، حسب 

 .2017دجنرب 22من يوم  إبتدإءإملعين  إجلهوي ملهن إلرتبية وإلتكوين  للمركزومن إملوقع إل لكرتوين 

يدإع،  ( من لك وثيقة من إلواثئق إملكونة مللف إلرتش يح ابملركز إجلهوي ملهن إلرتبية 8نظائر ) مثانيةيف وتودع ملفات إلرتش يح مقابل وصل إ 

 وهو أ خر أ جل لقبول إلرتش يحات.،  2018يناير  8 يوموذكل يف أ جل أ قصاه ، خالل إلتوقيت إجلاري به إلعمل-سوس ماسة وإلتكوين جلهة 

شارهتم  عدإد مشاريعهم إلشخصية، تضع إلوزإرة رهن إ  إلنصوص إلقانونية إملؤطرة للمرإكز إجلهوية ملهن وملساعدة إملرتحشات وإملرتحشني عىل إ 

 ا من إملوقع إل لكرتوين للوزإرة.ميكن حسهب ، وإليتإلوإردة يف إمللحقبية وإلتكوين إلرت 

 :إل عالن عن نتاجئ الانتقاء إل ويل

خضاع يمت ىل إنتقاء أ ويل من دلن جلنة درإسة إلرتش يحات إليت حتدث لهذإ إلغرض إ  وإل عالن عن لحئة بأ سامء  ،ملفات إلرتش يح إ 

 إملرتحشات وإملرتحشني إملقبولني لجتياز إملقابةل.

https://www.men.gov.ma/

