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 عالن عن فتح باب الترشيحإ

 مركز التوجيه والتخطيط التربوي  )ة(مديرلشغل منصب 
 

منصب الترشيح لشغل  فتح باب عن -قطاع التربية الوطنية  –والتعليم العالي والبحث العلمي تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي 

 .مركز التوجيه والتخطيط التربوي )ة( مدير

 

  شروط الترشيح

 يفتح باب الترشيح في وجه املترشحات واملترشحين املتوفرين على الشروط التالية: 

  ؛حاملين للجنسية املغربيةيكونوا أن 

  أو في إحدى  11لم السمنتمين إلى األطر العليا التابعة للدولة، الذين يتوفرون على شهادة عليا ترتبهم على األقل في أن يكونوا

 الدرجات ذات ترتيب استداللي مماثل؛

  ( بالنسبة لألطر املنصوص عليها في النظام األساس ي 11مرتبين على األقل في الدرجة األولى )السلم مرسمين، و أن يكونوا

أو منتمين إلى إحدى األطر املنصوص عليها في هيئة األساتذة الباحثين بالتعليم العالي  ،اص بموظفي وزارة التربية الوطنيةالخ

ي درجة متصرف من الدرجة الثانية أو في إطار مهندس الدولة أو في إحدى مرتبين فأو  أو بمؤسسات تكوين األطر العليا،

  ؛الدرجات ذات ترتيب استداللي مماثل

  متوفرين على الكفاءة العلمية واملهنية الالزمة املالئمة لطبيعة وخصوصيات املنصب املراد شغله، وملمين بمجال أن يكونوا

تدبير املوارد وب ،والقانوني اإلداري واملاليالتربوي و تدبير الأساليب وكيفيات ب وعلى دراية ،التربية والتكوين وبمستجداته

 الحديثة لإلعالم والتواصل، وقادرين على التواصل باللغات األجنبية؛ تولوجياالبشرية، ومتمكنين من التكن

  ( سنوات، أو 4ع )أرب علىمتوفرين على تجربة مهنية في مجال تكوين األطر التربوية بمؤسسات التكوين ملدة ال تقل أن يكونوا

( سنوات، أو في 4تربوي ملدة ال تقل عن أربع )في ميدان تنسيق التفتيش املركزي أو الجهوي في مجال التوجيه أو التخطيط ال

 ( سنوات.10) ميدان التفتيش في مجال التوجيه أو التخطيط التربوي، كمفتشين ممتازين، ملدة ال تقل عن عشرة

وانسجاما مع مطلب املناصفة بين النساء والرجال باعتباره مبدأ تسعى الدولة لتحقيقه، فإن الوزارة تهيب بجميع الطاقات النسائية  

ء ااملتوفرة على الشروط املطلوبة، املشاركة املكثفة في عملية التباري، لفسح املجال أمام االستفادة من كفاءاتها التدبيرية للرفع من أد

 املركز.

 ملف الترشيح

 يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:

 ؛سخة واحدة()ن تحت إشراف الرئيس املباشر ،وفق النموذج املرفق بالقرار الوزاري بشأن فتح باب الترشيح، لترشيحاطلب  .1
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 نسخ(؛ 8نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف ) .2

 ؛نسخ( 8) تحفيز حول دوافع الترشيح، باللغتين العربية والفرنسية رسالة .3

( رسائل تزكية، مسلمة من طرف مسؤولين أو شخصيات مرجعية سبق لها أن تعاملت مع املترشح)ة(، يشهدون من 3ثالثة ) .4

 ؛نسخ( 8) خاللها على كفاءته)ها( ومؤهالته)ها(

افية حديثة ، تتضمن صورة فوتوغر بالقرار الوزاري بشأن فتح باب الترشيح وفق النموذج املرفق ،ة للمترشح)ة(الذاتي السيرة .5

 نسخ(؛  8العهد للمترشح)ة( )

قرار الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة رقم املنصوص عليه في  املوحدالنموذجي  املطبوع .6

 نسخ(؛ 8) ه)ها(معبأ من طرف للمترشح)ة(، واملتضمن لصورة فتوغرافية ، 3448.12

 نسخ(؛ 8من الشهادات والدبلومات املحصل عليها مصادق على مطابقتها لألصل ) نسخة .7

 نسخ(؛ 8الخدمات مؤشر عليه من طرف الرئيس املباشر ) بيان .8

لشروط املطلوبة ح )ة( على اكل وثيقة أخرى تكون مفيدة، وذات صلة بطبيعة املنصب، بما في ذلك الوثائق املثبتة توفر املترش .9

 نسخ(؛ 8للترشح )

فق اإلطار املحدد دائه، و أوسبل الرفع من لتطوير املركز،  املقترح املتضمن لتصورات املترشح)ة( الشخصية بالنسبة املشروع .10

 .بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة ملركز التوجيه والتخطيط التربوي للمهام واالختصاصات املسندة 

( 4ويجب أن يبرز مشروع التطوير بصفة خاصة، مقترحات اإلنجاز والتجديد واملالءمة التي سيتم العمل بها خالل مدة أربع )

سنوات، وكذا جميع األعمال األخرى التي من شأنها أن تحسن من حكامة وإشعاع املركز وانفتاحه على محيطه االقتصادي 

 .واالجتماعي، وترفع من مستوى الخريجين
 

ويضاف إلى ملف الترشيح قرص مدمج يتضمن نسخة رقمية واحدة من الوثائق املكونة للملف، يكتب على ظهره إسم املترشح)ة( 

 ورقم تأجيره)ها(.

 ويقدم ملف الترشيح وفق الكيفيات التالية:

 املشروع الشخص ي للمترشح .أ

  )منه إسم وتوقيع املترشح)ة( في كل صفحة من ( 1، تحمل نسخة واحدة )( نظائر8)في يقدم املشروع الشخص ي للمترشح)ة

 ( خالية من أية إشارة تدل على هوية وصفة املعني)ة( باألمر؛07صفحاتها، في حين ينبغي أن تكون باقي النسخ )

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

 ".املشروع الشخص يتأجيره)ها( وعبارة "املترشح)ة( ورقم 

 باقي وثائق ملف الترشيح )بما فيها الطلب الخطي للترشيح( .ب

  يشتمل كل واحد منها على نسخة من جميع الوثائق املطلوبة، ويوضع كل ملفات  8ترتب باقي وثائق ملف الترشيح على شكل

 .أظرفة في املجموع( 8)ه)ها( ملف على حدة في ظرف مغلق يكتب عليه إسم املترشح)ة( ورقم تأجير 

وتوضع جميع األظرفة املشار إليها أعاله )الظرف الخاص باملشروع الشخص ي واألظرفة الثمانية األخرى(، إضافة إلى القرص 

مركز ر ياملدمج، في ظرف كبير مغلق يكتب على ظهره اسم املترشح)ة( ورقم تأجيره)ها( مع عبارة:  " الترشيح لشغل منصب مد

 ". والتخطيط التربوي  التوجيه
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 الترشيح  اتإيداع ملفسحب و 

 .2021فبراير  25الخميس من يوم  ابتداء www.men.gov.ma تسحب وثائق الترشيح من املوقع اإللكتروني للوزارة 

تودع ملفات الترشيح التي تتضمن جميع الوثائق املطلوبة وبالعدد الكافي من النسخ طبقا ملا هو محدد أعاله، مقابل وصل باالستالم، 

الرباط، خالل التوقيت الجاري به العمل باإلدارات  –باب الرواح –التابع للكتابة العامة لقطاع التربية الوطنية 26باملكتب رقم 

، 2021مارس  15إلى غاية الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم اإلثنين  2021مارس  01بتداء من يوم اإلثنين االعمومية، وذلك 

 وهو آخر أجل لقبول الترشيحات.

 

 االنتقاء األولي 

أسماء باإلعالن عن الئحة و  ،لدن لجنة دراسة الترشيحات التي تحدث لهذا الغرض ملفات الترشيح إلى انتقاء أولي منيتم إخضاع 

 . شحين املقبولين الجتياز املقابلةاملترشحات واملتر 


