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عالن عن  فتح ابب إلرتش يح إ 

 ماسة – سوس ة إجلهوية للرتبية وإلتكوين جلهةمدير)ة( إلأاكدمييمنصب لشغل  
 

)ة( مديرمنصب شغل عن فتح ابب إلرتش يح ل  وإلتعلمي إلعايل وإلبحث إلعلمي تعلن وزإرة إلرتبية إلوطنية وإلتكوين إملهين

 .ماسة – سوسهوية للرتبية وإلتكوين جلهة إلأاكدميية إجل 

 رشوط إلرتش يح

 جيب عىل إملرتحشات وإملرتحشني إلرإغبني يف تقدل إملنصب أأن يكونوإ:  

 حاملني للجنس ية إملغربية؛ 

  ىل إلعليا إلتابعة لدلوةل أأو إمجلاعات إلرتإبية أأو إملؤسسات أأو إملقاوالت إلعمومية أأو إلقطاع إخلاص  إلأطرمنمتني إ 

حدى  11دإخل إلوطن وخارجه، إذلين يتوفر فهيم مس توى عال من إلتعلمي، وإملرتبني عىل إلأقل يف إلسمل  أأو يف إ 

ابلوظيفة  11 عليا ترتهبم عىل إلأقل يف إلسملإدلرجات ذإت ترتيب إس تداليل مماثل، أأو إذلين يتوفرون عىل شهادة 

حدى إدلرجات ذإت ترتيب إس تداليل مماثل؛  إلعمومية، أأو يف إ 

  متوفرين عىل إلكفاءة إلعلمية وإملهنية إلالزمة إملالمئة لطبيعة وخصوصيات إملنصب إملرإد شغهل، وعىل درإية بأأساليب

 برشية.وكيفيات إلتدبري إال دإري وإملايل وتدبري إملوإرد إل 

 

 ملف إلرتش يح

 :إلواثئق إلتالية يتكون ملف إلرتش يح من

ىل إلس يد وزير إلرتبية إلوطنية .1 ، إلبحث إلعلميوإلتعلمي إلعايل و  وإلتكوين إملهين طلب خطي للرتش يح موجه إ 

رشإف إلرئيس إملبارش  ؛(سخن  07)يف ، حتت إ 

 ؛(سخن  07)يف رساةل حتفزي حول دوإفع إلرتش يح  .2

فة إلعمومية قرإر إلوزير إملنتدب دلى رئيس إحلكومة إمللكف ابلوظيإملطبوع إلمنوذيج للرتش يح إملنصوص عليه يف  .3

، وإملتضمن للصورة إلفوتوغرإفية إلشخصية، معبأأ من 2012أأكتوبر  12بتارخي  3448.12وحتديث إال دإرة رمق 

 نسخ(؛ 07)يف طرف إملرتحش)ة( 

لك وثيقة أأخرى تكون مفيدة، وذإت صةل بطبيعة وخصوصيات إملنصب إملرإد شغهل، مبا يف ذكل إلواثئق إملثبتة توفر  .4

 ؛(سخن  07)يف  إملنصبإملرتحش )ة( عىل إلرشوط إملطلوبة لشغل 
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إلرفع من أأدإهئا، وفق  ، وس بلإملطلوبةإلشخصية ابلنس بة للمهمة إملرتحش)ة(  إملرشوع إملقرتح إملتضمن لتصورإت .5

م إلنصوص مبوجب أأحاك اكدمييات إجلهوية للرتبية وإلتكوينللأ إال طار إحملدد للمهام والاختصاصات إملس ندة 

 ؛(سخ هتئي وفقا ملا هو مبني أأسفهلن  07)يف  إلترشيعية وإلتنظميية ذإت إلصةل

 .(سخن  07 )يفش يح ابب إلرت تعلق بفتح ن ابلقرإر إمل )ة( وفق إلمنوذج إملضمإلسرية إذلإتية للمرتحش .6
 

 :إلكيفية إلتاليةوفق  لرتش يحإملف  ئيوهي

 إملرشوع إلشخيص للمرتحش .أأ 

 وتوقيع إملرتحش)ة( يف لك صفحة من  مسإ  ( نظائر، حتمل نسخة منه 07يف س بعة ) )ة(يقدم إملرشوع إلشخيص للمرتحش

 ؛صفحاهتا، يف حني ينبغي أأن تكون ابيق إلنسخ خالية من أأية إ شارة تدل عىل هوية وصفة إملعين)ة( ابلأمر

 مس إ  ق يكتب عليه يف ظرف مغل إلنسخ( وابيق)إملرشوع إملوقع  جبميع نظائره )ة(إملرشوع إلشخيص للمرتحش يوضع

 ".إملرشوع إلشخيصوعبارة " )ها(تأأجريه ورمق )ة(إملرتحش
 

ة، )إلطلب إخلطي للرتش يح، ورساةل إلتحفزي، وإملطبوع إلمنوذيج للرتش يح، وإلسرية إذلإتيابيق واثئق ملف إلرتش يح  .ب

 وإلواثئق إملثبتة لتوفر إملرتحش)ة( عىل إلرشوط إملطلوبة(

  إلنسخة وعبارة " إملرتحش)ة( ورمق تأأجريه)ها(مس إ  ، يكتب عليه يف ظرف مغلق لهاته إلواثئق إلأصلية إلنسخة توضع

 ؛"إلأصلية

  يش متل لك وإحد مهنا عىل نسخة من مجيع إلواثئق إملطلوبة،  ملفات متاكمةل 6ترتب إلنسخ إملتبقية عىل شلك

مس إملرتحش)ة( ورمق تأأجريه)ها(   .أأظرفة يف إجملموع( 6)ويوضع لك ملف عىل حدة يف ظرف مغلق يكتب عليه إ 

  ،"ىل هذه إلنسخ إلورقية، نسخة رمقية وإحدة من لك من "إلسرية إذلإتية" و "إملطبوع إلمنوذيج للرتش يح تضاف إ 

مس إملرتحش)ة( ورمق تأأجريه)ها(توضع عىل قرص مدمج، يكتب عىل ظهره   .إ 
 

لهيا أأعاله )  يف إجملموع(، إ ضافة إ ىل إلقرص إملدمج، يف ظرف كبري مغلق يكتب عىل  أأظرفة 8وتوضع مجيع إلأظرفة إملشار إ 

 – سوسجلهة  وينهوية للرتبية وإلتكإجل  اكدمييةإلأ  )ة(مدير" إلرتش يح ملنصب ظهره إمس إملرتحش)ة( ورمق تأأجريه)ها( مع عبارة: 

 ".ماسة

إملوقع إال لكرتوين  من إلواثئق إملكونة مللف إلرتش يححسب ، إملطلوبةوإملتوفرين عىل إلرشوط  ،فعىل إلرإغبني يف إلرتش يح

 .2017ش تنرب  20 إلأربعاء " ، وذكل إبتدإء من يومwww.men.gov.ma"  للوزإرة:

شارة إملرتحشات وإملرتحشني، تيسريإ هلم ال عدإد مشاريعهم إلشخصية، إلواثئق إلتالية ليت ميكن حسهبا إ وتضع إلوزإرة رهن إ 

 من إملوقع إال لكرتوين للوزإرة:

 

https://www.men.gov.ma/
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 منوذج إملرشوع إلشخيص للمرتحش)ة( لالس تئناس والاسرتشاد؛ .1

بشأأن حتديد إختصاصات وتنظمي مصاحل إلأاكدميية إجلهوية للرتبية  2016فربإير  08بتارخي  09-16إلقرإر رمق  .2

قلميية؛ماسة -سوسوإلتكوين جلهة   ، ومصاحلها إال 

ىل جانب دليل يتضإلترشيعية وإلتنظميية إملؤطرة لنظام إلرتبية وإلتكوين، الحئة بأأمه إلنصوص  .3 من أأمه إلنصوص إملتعلقة إ 

ىل أأنه ميكن الاطالع عىل هذه إلنصوص أأو حتميلها من إلنافذة إال لكرتونية ملديرية زوإلالمترك ةابلالمركزي ، مع إال شارة إ 

 ؛www.men.gov.ma/sites/AdministrationCentrale/DAJCإلشؤون إلقانونية وإملنازعات 

 .2030-2015إلرؤية الاسرتإتيجية لال صالح إلرتبوي  .4

 

يدإع   إلرتش يح اتملفإ 

يدإع مقابل وصل ملفات إلرتش يح تودع من لك وثيقة من إلواثئق إملكونة مللف إلرتش يح كام هو مبني ( 7ة نظائر )بعس  ، يف إ 

اري به إلعمل خالل إلتوقيت إجلإلرابط،  –ابب إلروإح –إلتابع للكتابة إلعامة لقطاع إلرتبية إلوطنية 26ابملكتب رمق  ،أأعاله

إ ىل غاية إلساعة إلرإبعة وإلنصف من مساء يوم                    2017ش تنرب  25 إال ثننيإبتدإء من يوم ، وذكل ابال دإرإت إلعمومية

 .، وهو أ خر أأجل لقبول إلرتش يحات2017أأكتوبر  09 إال ثنني

 

 إال عالن عن نتاجئ الانتقاء إلأويل

خضاع ملفات إلرت وإلتعلمي إلعايل وإلبحث إلعلمي تتوىل وزإرة إلرتبية إلوطنية وإلتكوين إملهين ىل إنتقاء أأويل ، بعد إ  ش يح إ 

رخي وماكن بأأسامء إملرتحشات وإملرتحشني إملقبولني وعن اتتحدث لهذإ إلغرض، إال عالن عن الحئة س  الانتقاء إليت  من دلن جلنة

جرإء مقابالت الانتقاء عرب إملوقع إال لكرتوين للوزإرة.  إ 

 

 


