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 فتح باب الترشيحإعالن عن 

 املركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب)ة( مديرلشغل منصب  
 

لوطني للتجديد ااملركز )ة( مديرعن فتح باب الترشيح لشغل منصب  التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضةوزارة تعلن 

 .التربوي والتجريب

 شروط الترشيح

 :  املستوفين للشروط التالية املترشحيناملترشحات و في وجه لشغل املنصب الترشيح  باب يفتح

 للجنسية املغربية؛حاملين  أن يكونوا 

 ية أو املقاوالت العمومإلى األطر العليا التابعة للدولة أو الجماعات الترابية أو املؤسسات أو منتمين  أن يكونوا

القطاع الخاص داخل الوطن وخارجه، الذين يتوفر فيهم مستوى عال من التعليم، واملرتبين على األقل في السلم 

أو الذين يتوفرون على شهادة عليا ترتبهم على األقل في  ،أو في إحدى الدرجات ذات ترتيب استداللي مماثل 11

 إحدى الدرجات ذات ترتيب استداللي مماثل؛بالوظيفة العمومية، أو في  11السلم 

  ؛سنوات في املجاالت ذات الصلة باملنصب املراد شغله 10متوفرين على تجربة مهنية ال تقل عن أن يكونوا 

 ( 3) ثالثمهام مسؤولية ال تقل عن مستوى رئيس قسم أو منصب مماثل ملدة ال تقل عن  واقد تقلد أن يكونوا

 وتدبير برامج تربوية ذات بعد وطني أو جهوي؛تحملوا املسؤولية عن قيادة سبق لهم أن ، أو سنوات

 من القيام باملهام التي تدخل ضمن اختصاصات  همكافية تمكنوكفاءات مؤهالت وخبرة على  أن يكونوا متوفرين

بشأن  )2002يوليوز  17( 1423جمادى األولى  6صادر في ال 382.2.02رسوم رقم املية املشار إليها في دير امل

 .، كما وقع تتميمهوزارة التربية الوطنية اختصاصات وتنظيم

 ملف الترشيح

 يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:

 (؛نسخ 7)والرياضة  األولي والتعليم الوطنية وزير التربيةطلب الترشيح موجه إلى السيد  .1

 (؛نسخ 7رسالة تحفيز حول دوافع الترشح للمنصب املطلوب ) .2

قرار الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالوظيفة العمومية املطبوع النموذجي للترشيح املنصوص عليه في  .3

، معبأ من طرف املترشح)ة( بتحديد املطبوع النموذجي املوحد 2012أكتوبر  12بتاريخ  3448.12وتحديث اإلدارة رقم 

 (؛نسخ 7ومتضمن لصورة فوتوغرافية حديثة العهد له)ها( )

 (؛ نسخ 7السيرة الذاتية للمترشح)ة( وفق النموذج املرفق بالقرار املتعلق بفتح باب الترشيح ) .4

 (؛نسخ 7نسخة من الشهادات والدبلومات املحصل عليها ) .5

كل وثيقة أخرى تكون مفيدة، وذات صلة بطبيعة وخصوصيات املنصب املراد شغله، ومن ضمنها الوثائق املثبتة توفر  .6

 ؛ (نسخ 7) لى الشروط املطلوبة لشغل املنصباملترشح )ة( ع
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املشروع املقترح املتضمن لتصورات املترشح)ة( الشخصية بالنسبة للمهمة املطلوبة، وسبل الرفع من أدائها، وفق  .7

اإلطار املحدد للمهام واالختصاصات املرتبطة باملنصب انطالقا من أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية ذات 

 (. فقا للكيفيات املبينة أسفلهو  نسخ 7الصلة )

 .(USBأو  قرص مدمجعلى دعامة إلكترونية ) نسخة رقمية واحدة من الوثائق املكونة للملف ضاف إلى ملف الترشيحتو 

 ويقدم ملف الترشيح وفق الكيفيات التالية:

 الشخص ي للمترشحشرو  امل .أ

 إسم وتوقيع املترشح)ة( في كل صفحة من ( منه 1، تحمل نسخة واحدة )( نظائر7)في  الشخص ي يقدم املشروع

 ( خالية من أية إشارة تدل على هوية وصفة املعني)ة( باألمر؛نسخ 06صفحاتها، في حين ينبغي أن تكون باقي النسخ )

 بجميع نظائره )املشروع املوقع وباقي النسخ( في ظرف مغلق يكتب عليه إسم املترشح)ة(  الشخص ي يوضع املشروع

 ورقم تأجيره)ها( وعبارة " املشروع الشخص ي".

 لف الترشيح املكونة ملوثائق الباقي  .ب

 يشتمل كل واحد منها على نسخة من ملفات  7على شكل  ،لترشيحاطلب ، بما فيها ترتب باقي وثائق ملف الترشيح

         جميع الوثائق املطلوبة، ويوضع كل ملف على حدة في ظرف مغلق يكتب عليه إسم املترشح)ة( ورقم تأجيره)ها( 

 .أظرفة في املجمو ( 7)

اقي وثائق املتضمنة لب وتوضع جميع األظرفة املشار إليها أعاله )الظرف الخاص باملشروع الشخص ي واألظرفة السبعة األخرى 

رقم ، في ظرف كبير مغلق يكتب على ظهره اسم املترشح)ة( و الدعامة اإللكترونية الحاملة للنسخة الرقميةلى (، إضافة إالترشيح

 ". املركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب)ة( مديرتأجيره)ها( مع عبارة:  " الترشيح ملنصب 

 الترشيح اتملفإيدا  سحب و 

 .2023يناير  27 الجمعةابتداء من يوم  www.men.gov.maتسحب وثائق الترشيح من املوقع اإللكتروني للوزارة 

التابع للكتابة  26جميع الوثائق املشار إليها أعاله، مقابل وصل باالستالم، باملكتب رقم تودع ملفات الترشيح التي تتضمن 

، الرباط، خالل التوقيت الجاري به العمل باإلدارات العمومية –باب الرواح –األولي والرياضة العامة لوزارة التربية الوطنية والتعليم

 2023فبراير  16الخميس إلى غاية الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم  2023فبراير  02يوم الخميس ابتداء من وذلك 

 ات.وهو آخر أجل لقبول الترشيح

 اإلعالن عن نتائج االنتقاء األولي

تي ، بعد إخضاع ملفات الترشيح إلى انتقاء أولي من لدن لجنة االنتقاء الاألولي والرياضة والتعليمالتربية الوطنية تتولى وزارة 

االنتقاء  مقابالتستحدث لهذا الغرض، اإلعالن عن الئحة بأسماء املترشحات واملترشحين املقبولين وعن تاريخ ومكان إجراء 

 عبر املوقع اإللكتروني للوزارة.
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