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عالن عن  مصلحة )ة( رئيسمنصب فتح ابب إلرتش يح لشغل  إ 

 خنيفرة-بين ماللابلأاكدميية إجلهوية للرتبية وإلتكوين جلهة 

قلميية إلتابعة لهاابو  ملديرايت إل 
 

 رؤساءمنصب عن فتح ابب إلرتش يح لشغل  خنيفرة-بين ماللإلأاكدميية إجلهوية للرتبية وإلتكوين جلهة تعلن 

قلميية إلتابعة لهاابو خنيفرة-مالل ينالأاكدميية إجلهوية للرتبية وإلتكوين جلهة ببـــ إملصاحل  ملديرايت إل 
 

قلميية رمق إلرتتيب  إملصلحة إلأاكدميية أأو إملديرية إل 

1 

 مقر إلأاكدميية

 مصلحة اإلحصاء و الدراسات

 مصلحة االشراف على مؤسسات التعليم األولى والمدرسي الخصوصي 2

 مصلحة التدبير التوقعي للموارد البشرية وإعادة االنتشار 3

 مصلحة تدبير المسار المهني و االرتقاء بالموارد البشرية  4

 مصلحة الميزانية و المحاسبة  5

  الصفقات  و مصلحة  المشتريات  6

 مصلحة الدعم االجتماعي 7

 مصلحة البناءات و التجهيزات والتهيئة والممتلكات 8

 مصلحة الشؤون القانونية والشراكة 9

 ل و تتبع أشغال المجلس اإلداريالتواصمصلحة 10

 الوحدة الجهوية لالفتحاص 11
 المهنيالمركز الجهوي للتوجيه المدرسي و  12

13 

 إملديرية إل قلميية بــبين مالل

 مصلحة الشؤون القانونية والتواصل و الشراكة
 المركز اإلقليمي لمنظومة اإلعالم 14
 المركز اإلقليمي لالمتحانات 15
 مصلحة الشؤون اإلدارية و المالية 16
 مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية   17
18 

 بأأزياللإملديرية إل قلميية 

 مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية و التوجيه
 مصلحة التخطيط و الخريطة المدرسية 19
 مصلحة الشؤون اإلدارية و المالية 20
 مصلحة البناءات و التجهيز و الممتلكات 21
 مصلحة الشؤون القانونية والتواصل و الشراكة 22
 المركز اإلقليمي لمنظومة اإلعالم 23
 المركز اإلقليمي لالمتحانات 24
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 رشوط إلرتش يح 

يفتح ابب إلرتش يح يف وجه إملوظفني إملرمسني وإلأعوإن إملتعاقدين، إلعاملني بوزإرة إلرتبية إلوطنية وإلتكوين 

 إذلين تتوفر فهيم إلرشوط إلتالية: -إلوطنيةقطاع إلرتبية  –إملهين 

  حدى طار همندس دوةل، أأو يف إ  أأن يكونوإ مرتبني عىل إلأقل، يف درجة مترصف من إدلرجة إلثانية أأو يف إ 

 إس تدليل مماثل. إدلرجات ذإت ترتيب

 إلأقل، عىل شهادة أأو دبلوم يسمح بولوج درجة مترصف من إدلرجة إلثالثة أأو  أأن يكونوإ حاصلني عىل

 ة مماثةل؛درج

 ( س نوإت ابلنس بة 3( من إخلدمة إلفعلية بصفة مرمس أأو ثالثة )2، عىل س نتني)أأن يتوفروإ، عىل إلأقل

 للأعوإن إملتعاقدين.

، يف اترخي إل عالن كام ميكن أأن يرتحش لأحد هاته إملناصب إملوظفون إملرمسون وإلأعوإن إملتعاقدون إملزإولون

 رئيس مصلحة.عن شغور منصب رئيس مصلحة، ملهام 

  

قلميية رمق إلرتتيب  إملصلحة إلأاكدميية أأو إملديرية إل 

25 

 إملديرية إل قلميية ابلفقيه بن صاحل

 مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية و التوجيه

 مصلحة الشؤون اإلدارية و المالية والبناءات و التجهيزات والممتلكات   26

 لالمتحاناتالمركز اإلقليمي  27

28 

 إملديرية إل قلميية خبريبكة

 مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية و التوجيه

 مصلحة الشؤون اإلدارية و المالية 29

 المركز اإلقليمي لالمتحانات 30

 الشؤون التربويةمصلحة  31

 المركز اإلقليمي لمنظومة اإلعالم 32

33 

 إملديرية إل قميية خبنيفرة

 ةكاالشؤون القانونية والتواصل و الشرمصلحة 

 المركز اإلقليمي لمنظومة اإلعالم 34

 المركز اإلقليمي لالمتحانات 35
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 ملف إلرتش يح 

 يتكون ملف إلرتش يح من إلواثئق إلتالية:

ىل إلس يد .1 -بين مالل)ة(مدير)ة( إلأاكدميية إجلهوية للرتبية وإلتكوين جلهة طلب خطي للرتش يح موجه إ 

لهيا إملرتحش )ة( ورأأي إلرئيس )ة( إملبارش)ة( حول كفاءة خنيفرة ، ويتضمن موإفقة إل دإرة إليت ينمتي إ 

 )يف س تة نظائر(؛إملعين)ة( ابلأمر

 )يف س تة نظائر(رساةل حتفزي حول دوإفع إلرتش يح للمنصب إملطلوب؛ .2

وفق  من طرف إملرتحش )ة( ةمعبأأ  حديثة، فوتوغرإفيةلصورة  ةإملتضمن مطبوع إلسرية إذلإتية للمرتحش)ة(، .3

 )يف س تة نظائر(؛إلمنوذج رفقته

 مصادق علهيا مبطابقهتا للأصل؛ نسخة من إلشهادإت وإدلبلومات إحملصل علهيا .4

دإرية تثبت إلوضعية إل دإرية  .5 نسخة من قرإر إلتسمية يف إل طار وإدلرجة إملطلوبة أأو شهادة إ 

 )يف س تة نظائر(للمرتحش)ة(؛

لك وثيقة أأخرى تكون مفيدة، وذإت صةل بطبيعة وخصوصيات إملنصب إملرإد شغهل، مبا يف ذكل  .6

 )يف س تة نظائر(أأعاله؛ إملذكور إملنصبتوفر إملرتحش )ة( عىل إلرشوط إملطلوبة لشغل ل إلواثئق إملثبتة 

إملرشوع إلشخيص وإملهنجية إليت يقرتهحا إملرتحش)ة( يف شأأن تدبري إملصلحة إملرتحش لها وتطويرها وإلرفع  .7

 .من أأدإهئا

مس نسخة وإحدة  حتمل إ بيهنامن ، ظائرن (06) يف س تة إملقرتح لتدبري إملصلحة ويمت تقدمي إملرشوع

شارة وتوقيع إملرحش)ة( يف لك صفحة من صفحاهتا،  يف حني ينبغي أأن تكون ابيق إلنسخ خالية من أأية إ 

 .تدل عىل هوية وصفة إملعين)ة( ابلأمر

ويوضع مطبوع إلسرية إذلإتية وإلواثئق إملثبتة لتوفر إملرتحش )ة( عىل إلرشوط إملطلوبة يف ظرف مغلق. 

أأظرفة أأخرى مغلقة يكتب علهيا إمس إملرتحش)ة( ورمق تأأجريه  5وتوضع ابيق إلنظائر إملكونة مللف إلرتش يح يف 

( ورمق تأأجريه)ها( مع عبارة:  )ها(، ويوضع إللك يف ظرف كبري مغلق يكتب عىل ظهره إمس إملرتحش)ة

 رئيس)ة( مصلحة ........................ )إمس إملصلحة إملرتحش لها(".إلرتش يح ملنصب  –"ليفتح

 

 يدإع ملفات إلرتش يح  حسب وإ 

كونة مللف إلرتش يح من إملوقع عىل إلرإغبني يف إلرتش يح وإملتوفرين عىل إلرشوط إملطلوبة، حسب إلواثئق إمل

 ، وذكل إبتدإء من يوم"/http://portail.men.gov.ma/arefta": لأاكدميية إجلهوية للرتبية وإلتكوينلكرتوين إل ل

14/09/2016. 

يدإع  ،من لك وثيقة من إلواثئق إملكونة مللف إلرتش يح( 06نظائر ) س تة، يف مقابل وصل ملفات إلرتش يح ويمت إ 

، وذكل إبتدإء من يوم ابل دإرإت إلعموميةخالل إلتوقيت إجلاري به إلعمل ، ابلأاكدميية إجلهوية للرتبية وإلتكوين

ىل غاية 03/10/2016  .وهو أ خر أ جل لقبول إلرتش يحات ، 07/10/2016يوم إلساعة إلرإبعة وإلنصف من مساء  إ 

 



 

 
  

 

 

عالن عن  وإملديرايت إل قلميية إلتابعة لها  خنيفرة-للرتبية وإلتكوين جلهة بين ماللابلأاكدميية إجلهوية مصلحة منصب رئيس )ة( فتح ابب إلرتش يح لشغل  إ 

  05-23-48-96-51:   الفاكس 05-23-48-38-22/  05-23-48-24-01: بني مالل. الهاتف  القدسشارع إلعنوإن: 

 

 

  

 

 :إملرفقات
 منوذج إملرشوع إلشخيص للرتش يح لشغل منصب رئيس مصلحة. -

 وذج إلسرية إذلإتيةمن -

 

 

 


