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********** 

ملهن الرتبية والتكوين  ةهويكز ال ااملر  يصب مدير اعن فتح ابب الرتش يح لشغل من والتعلمي الأويل والرايضةتعلن وزارة الرتبية الوطنية 

 :التالية

 القنيطرة؛ -سال -لهة الرابطبية والتكوين رت هوي ملهن المدير املركز ال  .1

 لهة الرشق؛بية والتكوين رت مدير املركز الهوي ملهن ال .2

 وادي اذلهب؛ -لهة ادلاخةلبية والتكوين رت مدير املركز الهوي ملهن ال .3

 الساقية امحلراء. -لهة العيون بية والتكوين رت المدير املركز الهوي ملهن  .4
 

 رشوط الرتش يح
 

 

لهييفتح ابب الرتش يح لتقدل   التالية: لرشوطااملرتحشات واملرتحشني املتوفرين عىل  وجهيف  أأعاله، اأأحد املناصب املشار ا 

  أأن يكونوا حاملني للجنس ية املغربية؛ 

  ىل الأطر العليا أأن يكونوا حدى يف أأو  11 السم عىل الأقل يفشهادة عليا ترتهبم اذلين يتوفرون عىل ، دلوةلل التابعةمنمتني ا  ا 

 ادلرجات ذات ترتيب اس تداليل مماثل؛

 ( ابلنس بة للأطر املنصوص علهيا يف النظام الأسايس 11ومرتبني عىل الأقل يف ادلرجة الأوىل )السم  ،يكونوا مرمسني أأن

حدى الأطر املنصوص علهيا يف هيئة الأساتذة الباحثني ابلتعلمي العايل  ىل ا  اخلاص مبوظفي وزارة الرتبية الوطنية، أأو منمتني ا 

حدى أأو مبؤسسات تكوين الأطر العليا، أأو مرتبني يف در  طار همندس ادلوةل أأو يف ا  جة مترصف من ادلرجة الثانية أأو يف ا 

 ادلرجات ذات ترتيب اس تداليل مماثل؛

 وملمني مبجال الرتبية  ،أأن يكونوا متوفرين عىل الكفاءة العلمية واملهنية الالزمة املالمئة لطبيعة وخصوصية املنصب املراد شغهل

 ،يةوعىل دراية بأأساليب وكيفيات التدبري الرتبوي واال داري واملايل والقانوين، وبتدبري املوارد البرش  ،والتكوين ومبس تجداته

عالم والتواصل  اتمن القرار  1رمق  ق)املرف وقادرين عىل التواصل ابللغات الأجنبية ،وممتكنني من التكنولوجيات احلديثة لال 

 بفتح ابب الرتش يح(؛ ةاخلاص

  ( س نوات.4)أأربع ملدة ال تقل عىل  الرتبية والتكوينأأن يكونوا متوفرين عىل جتربة همنية يف جمال 

ن الوزارة هتيب جبميع الطاقات النسائية انسجاما مع مطلب و    املناصفة بني النساء والرجال ابعتباره مبدأأ تسعى ادلوةل لتحقيقه، فا 

أأجل  املكثفة يف معلية التباري، لفسح اجملال أأمام الاس تفادة من الكفاءات اليت تزخر هبا مناملتوفرة عىل الرشوط املطلوبة، املشاركة 

 .الرفع من أأداء املركز
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 ملف الرتش يح
 

 يتكون ملف الرتش يح من الواثئق التالية:

لهيا أأعاله لشغل املناصب املشار بفتح ابب الرتش يحابلقرارات الوزارية املتعلقة وفق المنوذج املرفق  طلب الرتش يح .1  ؛(نسخ 7) ا 

 ؛نسخ( 7)، ابللغتني العربية والفرنس ية للمنصب املطلوب رساةل حتفزي حول دوافع الرتش يح .2

( رسائل تزكية، مسلمة من طرف مسؤولني أأو خشصيات مرجعية س بق لها أأن تعاملت مع املرتحش)ة(، يشهدون 3) ثالثة .3

 ؛نسخ( 7)ته)ها( من خاللها عىل كفاءته)ها( ومؤهال

صورة فوتوغرافية حديثة  تتضمن بشأأن فتح ابب الرتش يح، ةالوزاري اتاذلاتية للمرتحش)ة( وفق المنوذج املرفق ابلقرار  السرية .4

 ؛ نسخ( 7)العهد للمرتحش)ة( 

مومية وحتديث امللكف ابلوظيفة العاملنصوص عليه يف قرار الوزير املنتدب دلى رئيس احلكومة املوحد  المنوذيجاملطبوع  .5

ليه أأعاله 3448.12اال دارة رمق   ؛نسخ( 7)( ها)معبأأ من طرفه ،تضمن لصورة فوتوغرافية للمرتحش)ة(امل ، و املشار ا 

 ؛نسخ( 7) احملصل علهيا توادليبلومانسخة من الشهادات  .6

حش )ة( عىل ، مبا يف ذكل الواثئق املثبتة توفر املرتاملراد شغهل لك وثيقة أأخرى تكون مفيدة، وذات صةل بطبيعة املنصب .7

 ؛نسخ( 7)الرشوط املطلوبة للرتحش 

املرشوع املقرتح املتضمن لتصورات املرتحش )ة( الشخصية ابلنس بة لتطوير املركز، وس بل الرفع من أأدائه، وفق اال طار احملدد  .8

ات الصةل. كوين مبوجب النصوص الترشيعية والتنظميية ذللمهام والاختصاصات املس ندة للمراكز الهوية ملهن الرتبية والت

وجيب أأن يربز مرشوع التطوير، بصفة خاصة، مقرتحات اال جناز والتجديد واملالءمة اليت سيمت العمل هبا خالل مدة أأربع 

شعاع املركز وانفتاحه عىل حميط4) الاقتصادي  ه( س نوات، وكذا مجيع الأعامل الأخرى اليت من شأأهنا أأن حتسن من حاكمة وا 

 جيعاعي، وترفع من مس توى اخلرجيني. الاو
 

لكرتونية )قرص مدمج أأو  ىل ملف الرتش يح نسخة رمقية واحدة من الواثئق املكونة للملف عىل دعامة ا     .(USBوتضاف ا 

 ويقدم ملف الرتش يح وفق الكيفيات التالية:

 املرشوع الشخيص للمرتحش: -أأ 

 منه ا مس وتوقيع املرتحش)ة( يف لك صفحة من ( 1واحدة )حتمل نسخة ، نظائر (7) س بعة يقدم املرشوع الشخيص يف

 ؛من أأية ا شارة تدل عىل هوية وصفة املعين)ة( ابلأمر ( خالية6)النسخ صفحاهتا، يف حني ينبغي أأن تكون ابيق 

  )مس املرتحش)ة(  يف ظرف مغلق يكتب( النسخجبميع نظائره )املرشوع املوقع وابيق يوضع املرشوع الشخيص للمرتحش)ة عليه ا 

 ."املرشوع الشخيص"ورمق تأأجريه)ها( وعبارة 

 :) مبا فهيا طلب الرتش يح(الرتش يحلف م ابيق واثئق -ب

 يوضع  و  ل لك واحد ماها عىل نسخة من مجيع الواثئق املطلوبة،متيش   ملفات 7الرتش يح عىل شلك لف مابيق واثئق  ترتب

مس  لك ملف عىل حدة    .أأظرفة يف اجملموع( 7)  ورمق تأأجريه )ها( املرتحش)ة(يف ظرف مغلق يكتب عليه ا 
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لهيا  الأظرفة املشار وتوضع مجيع  ادلعامة اال لكرتونية ا ضافة ا ىلاخلاص ابملرشوع الشخيص والأظرفة الس بعة الأخرى(،  )الظرف أأعالها 

ملنصب مدير  ورمق تأأجريه)ها( مع عبارة " الرتش يح يكتب عىل ظهره امس املرتحش)ة(احلامةل للنسخة الرمقية، يف ظرف كبري مغلق، 

 ". .......................................... املركز الهوي ملهن الرتبية والتكوين لهة

 

يداع ملف الرتش يح   حسب وا 
 

 .2023مارس  02يوم امخليس  من ابتداء  www.men.gov.maللوزارة اثئق الرتش يح من املوقع اال لكرتوين وسحب ت  

يداع، ابملكتب رمق    لوزارة الرتبية الوطنية والتعلمي الأويل والرايضةالتابع للكتابة العامة  26تودع ملفات الرتش يح مقابل وصل ا 

ىل  2023مارس  06 اال ثننييوم  الرابط، خالل التوقيت الاري به العمل ابال دارات العمومية، وذكل ابتداء من –ابب الرواح  –  ا 

 .وهو أ خر أأجل لقبول الرتش يحات 2023س مار  20 اال ثنني الرابعة والنصف من مساء يوم غاية الساعة

 
 

 الانتقاء الأويل 
 

خضاع  ىل يمت ا  ن عن الةحة اال عالو  ،تحدث لهذا الغرضس  دراسة الرتش يحات اليت  انتقاء أأويل من دلن لنملفات الرتش يح ا 

 .www.men.gov.maاملوقع اال لكرتوين للوزارة عرب  بأأسامء املرتحشات واملرتحشني املقبولني الجتياز املقابةل
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