إعالن عن فتح باب الترشيح
لشغل منصب مدير(ة) األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم -واد نون
تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير(ة)
األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم -واد نون.
شروط الترشيح
يجب على املترشحات واملترشحين الراغبين في تقلد املنصب أن يكونوا:
 حاملين للجنسية املغربية؛
 منتمين إلى األطر العليا التابعة للدولة أو الجماعات الترابية أو املؤسسات أو املقاوالت العمومية أو القطاع الخاص
داخل الوطن وخارجه ،الذين يتوفر فيهم مستوى عال من التعليم ،واملرتبين على األقل في السلم  11أو في إحدى
الدرجات ذات ترتيب استداللي مماثل ،أو الذين يتوفرون على شهادة عليا ترتبهم على األقل في السلم 11
بالوظيفة العمومية ،أو في إحدى الدرجات ذات ترتيب استداللي مماثل؛
 متوفرين على الكفاءة العلمية واملهنية الالزمة املالئمة لطبيعة وخصوصيات املنصب املراد شغله ،وملمين بمجال
التربية والتكوين وبمستجداته ،ومطلعين على أساليب وكيفيات التدبير اإلداري واملالي واملادي والقانوني وتدبير
املوارد البشرية؛
 متوفرين على تجربة مهنية ال تقل عن  10سنوات في إحدى املجاالت املرتبطة بالتدبير التربوي أو اإلداري أو املالي
أو املادي أو القانوني ،والذين تقلدوا مهام مسؤولية ال تقل عن مستوى رئيس قسم أو منصب مماثل ملدة ال تقل
عن خمس ( )5سنوات.
ملف الترشيح
يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:
 .1طلب الترشيح موجه ،تحت إشراف السلم اإلداري ،إلى السيد وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي ،يتضمن موافقة اإلدارة التي ينتمي إليها املترشح(ة) ( 7نسخ)؛
 .2رسالة تحفيز حول دوافع الترشح للمنصب املطلوب ( 7نسخ)؛
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 .3املطبوع النموذجي للترشيح املنصوص عليه في قرار الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالوظيفة العمومية
وتحديث اإلدارة رقم  3448.12بتاريخ  12أكتوبر  ،2012معبأ من طرف املترشح(ة) ومتضمن لصورة فوتوغرافية
حديثة العهد له(ها) ( 7نسخ)؛
 .4السيرة الذاتية للمترشح(ة) وفق النموذج املرفق بالقرار املتعلق بفتح باب الترشيح لشغل املنصب ( 7نسخ)؛
 .5نسخة من قرار التسمية في اإلطار والدرجة املطلوبة ،أو شهادة إدارية تثبت الوضعية اإلدارية للمترشح(ة) ( 7نسخ)؛
 .6بالنسبة لل مترشحات واملترشحين من خارج قطاع التربية الوطنية ،شهادة تثبت عدم تعرض املترشح(ة) لعقوبات
تأديبية سابقة ،تسلم من طرف املصلحة املكلفة بتدبير املوارد البشرية التابعة لإلدارة أو املؤسسة التي ينتمي إليها
املترشح(ة) ( 7نسخ)؛
 .7كل وثيقة أخرى تكون مفيدة ،وذات صلة بطبيعة وخصوصيات املنصب املراد شغله ،ومن ضمنها الوثائق املثبتة توفر
املترشح (ة) على الشروط املطلوبة لشغل املنصب ،ونسخ من الشهادات والدبلومات املحصل عليها مصادق على
مطابقتها لألصل ( 7نسخ)؛
 .8املشروع املقترح املتضمن لتصورات املترشح(ة) الشخصية بالنسبة للمهمة املطلوبة ،وسبل الرفع من أدائها ،وفق
اإلطار املحدد للمهام واالختصاصات املرتبطة باملنصب انطالقا من أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية ذات
الصلة ( 7نسخ وفقا ملا هو مبين أسفله).
وييهئ ملف الترشيح وفق الكيفية التالية:
أ .املشروع الشخص ي للمترشح
 يقدم املشروع الشخص ي للمترشح(ة) في سبعة ( )07نظائر ،تحمل نسخة واحدة ( )1منه إسم وتوقيع املترشح(ة)
في كل صفحة من صفحاتها ،في حين ينبغي أن تكون باقي النسخ ( )06خالية من أية إشارة تدل على هوية وصفة
املعني(ة) باألمر؛
 يوضع املشروع الشخص ي للمترشح(ة) بجميع نظائره (املشروع املوقع وباقي النسخ) في ظرف مغلق يكتب عليه
إسم املترشح(ة) ورقم تأجيره(ها) وعبارة "املشروع الشخص ي".
ب .باقي وثائق ملف الترشيح (الطلب الخطي للترشيح ،ورسالة التحفيز ،واملطبوع النموذجي للترشيح ،والسيرة الذاتية،
والوثائق املثبتة لتوفر املترشح(ة) على الشروط املطلوبة)
 ترتب وثائق ملف الترشيح على شكل  7ملفات متكاملة يشتمل كل واحد منها على نسخة من جميع الوثائق
املطلوبة ،ويوضع كل ملف على حدة في ظرف مغلق يكتب عليه إسم املترشح(ة) ورقم تأجيره(ها) ( 7أظرفة في
املجموع).
 يضاف إلى هذه امللفات ،قرص مدمج يتضمن نسخة رقمية من كل من "السيرة الذاتية" و "املطبوع النموذجي
للترشيح" ،يكتب على ظهره إسم املترشح(ة) ورقم تأجيره(ها).
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وتوضع جميع األظرفة املشار إليها أعاله ( 8أظرفة في املجموع) ،إضافة إلى القرص املدمج ،في ظرف كبير مغلق يكتب
على ظهره اسم املترشح(ة) ورقم تأجيره(ها) مع عبارة " :الترشيح ملنصب مدير(ة) األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة
كلميم -واد نون ".
فعلى الراغبين في الترشيح ،واملتوفرين على الشروط املطلوبة ،سحب الوثائق املكونة مللف الترشيح من املوقع
اإللكتروني للوزارة. "www.men.gov.ma " :
وتضع الوزارة رهن إشارة املترشحات واملترشحين ،تيسيرا لهم إلعداد مشاريعهم الشخصية ،الوثائق التالية التي
يمكن سحبها من املوقع اإللكتروني للوزارة:
 .1نموذج املشروع الشخص ي للمترشح(ة) لالستئناس واالسترشاد؛
 .2القانون رقم  07.00القاض ي بإحداث األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.00.203بتاريخ  15من صفر  19 ( 1421ماي  ،)2000كما وقع تغييره وتتميمه؛
 .3القرار رقم  10-16بتاريخ  08فبراير  2016بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم مصالح األكاديمية الجهوية للتربية
والتكوين لجهة كلميم -واد نون ،ومصالحها اإلقليمية؛
 .4الرؤية االستراتيجية لإلصالح التربوي 2030-2015؛
 .5القانون اإلطار رقم  51.17املتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
مع اإلشارة إلى أنه يمكن للمترشح(ة) االطالع على معطيات أخرى قد تساعده(ها) على صياغة مشروعه(ها) الشخص ي من خالل
زيارة املوقع اإللكتروني للوزارة( "www.men.gov.ma " :معطيات إحصائية ،نصوص قانونية ،مستجدات.)... ،
إيداع ملفات الترشيح
تودع ملفات الترشيح التي تتضمن جميع الوثائق املشار إليها أعاله ،مقابل وصل باالستالم ،في سبعة نظائر ( )7من كل
وثيقة من الوثائق املكونة مللف الترشيح وفقا ملا هو مبين أعاله ،باملكتب رقم  26التابع للكتابة العامة لقطاع التربية
الوطنية– باب الرواح– الرباط ،خالل التوقيت الجاري به العمل باإلدارات العمومية ،وذلك ابتداء من يوم األربعاء
 02أكتوبر  2019إلى غاية الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم األربعاء  16أكتوبر  ،2019وهو آخر أجل لقبول
الترشيحات.

اإلعالن عن نتائج االنتقاء األولي
تتولى وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي ،بعد إخضاع ملفات الترشيح إلى انتقاء أولي
من لدن لجنة االنتقاء التي ستحدث لهذا الغرض ،اإلعالن عن الئحة بأسماء املترشحات واملترشحين املقبولين وعن تاريخ
ومكان إجراء مقابالت االنتقاء عبر املوقع اإللكتروني للوزارة.
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