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 خنيفرة-بين ماللالأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة  )ة(ملدير

 08/09/2016 لـ  هـ املوافق 1437ذو احلجة  06يف  صادر  03رمق  

 منصب فتح ابب الرتش يح لشغل  بشأأن 

 خنيفرة-بين ماللهة جل  ابلأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين مصلحة )ة(رئيس

قليمية التابعة لهاابو  ملديرتا  اإق

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

 خنيفرة-بين ماللالأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة  )ة( مدير

 
 ( بشأأن حتقيق مبدأأ املناصفة بني الرجال والنساء؛2011مقتضيا  دس تور اململكة )بناء عىل 

 

حداث الأاكدمييا  اجلهوية للرتبية والتكوين 07.00رمق القانون  عىلو  الصادر بتنفيذه  القايض ابق

 (؛2000ماي  19) 1421من صفر  15بتارخي  1.00.203الظهري الرشيف رمق 

 

(يف شأأن 2011نومفرب  25) 1432ذي احلجة  28الصادر يف  2-11-681املرسوم رمق  وعىل

 كيفيا  تعيني رؤساء الأقسام ورؤساء املصاحل ابإقدارا  العمومية؛

 

وتنظمي مصاحل الأاكدمييا   بشأأن حتديد اختصاصا  2016فرباير 08را  الصادرة يف االقر  وعىل

 اجلهوية للرتبية والتكوين؛

 

 ـــرر ما ييل:ـقــــــــ
 

 1املادة 

يف اجلدول  ةمصلحة من بني املناصب احملدد )ة(رئيسمنصب يفتح، مبوجب هذا القرار، ابب الرتش يح لشغل 

قليمية التابعة لهاو خنيفرة-بين ماللابلأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة  1رمق  املرفق  .ابملديرتا  اإق

  



 

 
 

 

 
 08/09/2016 لـ:  هـ املوافق 1437ذو احلجة  06يف  صادر  03رمق  خنيفرة  -ملدير)ة( الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة بين مالل رارقـــ

 AREF.TADLA@MEN.GOV.MA: البريد االلكتروني 05-23-48-96-51:   الفاكس 05-23-48-38-22/  05-23-48-24-01: بني مالل. الهاتف  القدسشارع العنوان: 

 

 

  2املادة 

ليه أأعاله، أأن يكون املنصبجيب عىل املرتحش)ة( الراغب)ة( يف تقدل   :  املشار اق

   حدى ادلرجا طار همندس دوةل، أأو يف اق مرتبا، عىل الأقل، يف درجة مترصف من ادلرجة الثانية أأو يف اق

 ؛ذا  ترتيب اس تدإيل مماثل

  ن م ترصف  م ة  رج د وج  ول ب ح  م س ي وم  ل ب د و  أ أ ة  د ا ه ش ىل  ع  ، ل ق لأ ا ىل  ع  ، ال ص ا ة ح ث ل ا ث ل ا ة  رج دل ا

ةل ث ا مم ة  رج د و  أ  ؛أ

  ( س نوا  ابلنس بة للأعوان 3أأو ثالث ) ( من اخلدمة بصفة مرمس2) س نتنيمتوفرا، عىل الأقل، عىل

 ؛املتعاقدين

والأعوان املتعاقدون املزاولون، يف اترخي اإقعالن عن  كام ميكن أأن يرتحش للمناصب املذكورة، املوظفون املرمسون

 ملهام رئيس مصلحة. شغور منصب رئيس مصلحة،

ذا اس تدعت رضورة املصلحة ذكل، ميكن اس تثناء من أأحاكم الفقرة السابقة، أأن يرتحش لتقدل همام رئيس  غري أأنه اق

حدى ادلرجا مصلحة، املوظفون املرمسون والأعوان املتعاقدون املرتبون يف درجة مترصف   من ادلرجة الثالثة أأو يف اق

دارا  15فرون عىل أأقدمية إ تقل عن مخسة عرشة )ذا  ترتيب اس تدإيل مماثل، املتو  ( س نة من اخلدمة الفعلية ابق

 يف ادلرجة املذكورة. ( س نوا  عىل الأقل،4ادلوةل أأو امجلاعا  الرتابية. مهنا أأربع )

 

 3املادة 

وميارسون  ،2يف اجلدول املرفق رمق يتوىل رؤساء املصاحل املفتوحة للتباري القيام ابملهام والاختصاصا  احملددة 

لهيم من طرف رؤساهئم. ىل الاختصاصا  املنوطة ابملصاحل اليت يرشفون علهيا، املهام املس ندة اق ضافة اق  اق

 

   4املادة  

 :الواثئق التالية من ،مصلحة)ة(  رئيسيتكون ملف الرتش يح لشغل منصب و 

ىل الس يد .1 -بين ماللالأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة  )ة(مدير)ة(طلب خطي للرتش يح موجه اق

لهيا املرتحش )ة( و  ، ويتضمنخنيفرة رأأي الرئيس )ة( املبارش)ة( حول كفاءة موافقة اإقدارة اليت ينمتي اق

 ؛املعين)ة( ابلأمر

 رساةل حتفزي حول دوافع الرتش يح للمنصب املطلوب؛ .2

وفق  من طرف املرتحش )ة( ةمعبأأ  حديثة، فوتوغرافيةرة لصو  ةاملتضمن السرية اذلاتية للمرتحش)ة(،مطبوع  .3

 ؛المنوذج رفقته

 احملصل علهيا مصادق علهيا مبطابقهتا للأصل؛  وادليبلومانسخة من الشهادا   .4

دارية تثبت الوضعية اإقدارية للمرتحش)ة(؛ .5  نسخة من قرار التسمية يف اإقطار وادلرجة املطلوبة أأو شهادة اق

لك وثيقة أأخرى تكون مفيدة، وذا  صةل بطبيعة وخصوصيا  املنصب املراد شغهل، مبا يف ذكل  .6

 أأعاله؛ املذكور املنصبتوفر املرتحش )ة( عىل الرشوط املطلوبة لشغل ل الواثئق املثبتة 

والرفع  لها وتطويرها املرتحش املصلحةواملهنجية اليت يقرتهحا املرتحش)ة( يف شأأن تدبري  املرشوع الشخيص .7

 .من أأداهئا
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  5املادة 

 .14/09/2016ابتداء من يوم  للأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوينتسحب ملفا  الرتش يح من املوقع اإقلكرتوين 

 

  6املادة 

 ،من لك وثيقة من الواثئق املكونة مللف الرتش يح( 06نظائر ) س تة، يف مقابل وصل تودع ملفا  الرتش يح

، ابإقدارا  العموميةخالل التوقيت اجلاري به العمل  ، خنيفرة-لبين مالابلأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة 

ىل غاية 03/10/2016وذكل ابتداء من يوم  جل أأ وهو أ خر  ،07/10/2016يوم الساعة الرابعة والنصف من مساء  اق

 .لقبول الرتش يحا 

 

  7املادة 

تتوىل القيام  ،لالنتقاء، جلنة خنيفرة-بين ماللملدير الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة  راقر حتدث، مبوجب 

جراء املقابال  معهم.، حشنيرت ملللمرتحشا  وا الأويل نتقاءإاب  و اق

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :املرفقا 
قليمية التابعة لها. خنيفرة-الشاغرة ابلأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة بين مالل ملصاحلا :1رمق  املرفق -  واملديرتا  اإق

قليمية التابعة له خنيفرة-الشاغرة ابلأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة بين مالل ملصاحلااختصاصا   :2رمق  املرفق -  ا.وابملديرتا  اإق

 

 

 

 

 

 


