
 

 

 

 
 

 ( بشأن تحقيق مبدأ املناصفة بين الرجال والنساء؛2011) اململكة دستور مقتضيات  بناء على

القاض ي بإحداث االكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  07.00رقم  على القانون و 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  71.15بالقانون  تغييره وتتميمه تم( كما 2000ماي  19) 1421صفر  15بتاريخ  1.00.203

 (؛2016يناير  16) 1437من ربيع اآلخر  15بتاريخ  1.16.04رقم 

ظام األساس ي ملوظفي الن ن( بشأ2003فبراير  10) 1423ذي الحجة  08الصادر بتاريخ  2.02.854رقم  وعلى املرسوم

 منه؛ 90سيما املادة  وتتميمه، والوزارة التربية الوطنية كما وقع تغييره 

شأن كيفيات تعيين رؤساء األقسام  ( في2011بر ننو  25) 1432ذي الحجة  28الصادر في  2.11.681 وعلى املرسوم

 العمومية؛ورؤساء املصالح باإلدارات 

( بتحديد عدد الجهات وتسمياتها 2015فبراير  20) 1436الصادر في فاتح جمادى األولى  2.15.40رقم  وعلى املرسوم

 االت واألقاليم املكونة لها؛ومراكزها والعم

( القاض ي بتحديد قائمة 2016فبراير  26) 1437جمادى األولى  17الصادر في  2.16.112رقم  وعلى املرسوم

 األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومقراتها ودوائر نفوذها الترابي؛

في شأن تحديد اختصاصات  2016فبراير  08الصادر في  12.16وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي رقم  وعلى قرار

 ؛وادي الذهب ومصالحها اإلقليمية -الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة  األكاديميةوتنظيم مصالح 

 2019نونبر  15الصادر في  085-19وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي رقم 

بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم  2016فبراير  08الصادر في  12-16تتميم قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي رقم ب

 وادي الذهب ومصالحها اإلقليمية. -الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة  األكاديميةمصالح 

 منصب لشغل الترشيح باب وادي الذهب عن فتح - الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة األكاديميةتعلن 

 .وادي الذهبباملديرية اإلقليمية :  (ة)إقليمي( ة)مدير

األكاديمية  فعلى الراغبين في الترشيح لشغل املنصب املذكور، واملتوفرين على الشروط املحددة بموجب قرار مدير

الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب، الصادر في هذا الشأن، سحب الوثائق املكونة مللف الترشيح من 

 يناير 04وادي الذهب، وذلك ابتداء من يوم األربعاء  -الصفحة اإللكترونية لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة 

2023. 
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 األكاديميةب الترشيح، مللف املكونة الوثائق من وثيقة كل من( 06) نظائر ستة في وصل، مقابل الترشيح ملفاتويتم إيداع 

 من ابتداء وذلك العمومية، باإلدارات العمل به الجاري  التوقيت خالل الذهب، وادي - الداخلة لجهة والتكوين للتربية الجهوية

 لقبول  أجل آخر وهو ،2021 يناير 20 الجمعة يوممن مساء  والنصف الرابعة الساعة غاية إلى 2023 يناير 11 األربعاء يوم

  .الترشيحات

 يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:

ادي الذهب، و  -الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة  األكاديميةطلب خطي للترشيح موجه إلى السيد مدير  .1

 نظائر( 06)في رأي الرئيس )ة( املباشر )ة( حول كفاءة املعني )ة( باألمر؛  يتضمنو 

تضمنة لصورة فوتوغرافية حديثة، معبأة من طرف املترشح )ة( وفق النموذج م ،السيرة الذاتية للمترشح)ة( .2

 نظائر( 06)في رفقته؛ 

 نظائر( 06)في رسالة تحفيز حول دوافع الترشيح للمنصب املطلوب؛  .3

أخرى تكون مفيدة، وذات صلة بطبيعة وخصوصيات املنصب املراد شغله، بما في ذلك الوثائق املثبتة كل وثيقة  .4

 لتوفر املترشح)ة( على الشروط املطلوبة لشغل املنصب املذكور أعاله؛

ية املشروع الشخص ي الذي يتضمن برنامج العمل واملنهجية التي يقترحها املترشح )ة( في شأن تدبير املديرية اإلقليم .5

املترشح لها وتطويرها والرفع من أدائها وفق اإلطار املحدد للمهام واالختصاصات املسندة للمديريات اإلقليمية 

 نظائر( 06)في بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة؛ 

 

 وتوقيع اسم واحدة تحمل نسخة بينها من ،نظائر( 06) ستة في املديرية اإلقليمية لتدبيرويتم تقديم املشروع املقترح 

( ة)املعني وصفة هوية على تدل إشارة أية من خالية النسخ باقي تكون  أن ينبغي حين في صفحاتها، من صفحة كل في( ة)املرشح

 .باألمر

 باقي وتوضع. مغلق ظرف في املطلوبة الشروط على( ة) املترشح لتوفر املثبتة والوثائق الذاتية السيرة مطبوع ويوضع

 ظرف في الكل ويوضع ،(ها) تأجيره ورقم( ة)املترشح اسم عليها يكتب مغلقة أخرى  أظرفة 5 في الترشيح مللف املكونة النظائر

 بمديريةإقليمي)ة( ( ة)مدير ملنصب الترشيح - اليفتح: "عبارة مع( ها)تأجيره ورقم( ة)املترشح اسم ظهره على يكتب مغلق كبير

 ".وادي الذهب -الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة  األكاديميةب وادي الذهب

وادي الذهب رهن إشارة املترشحات واملترشحين، لتيسير  -الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة  األكاديميةوتضع 

 املذكور أعاله:إعدادهم ملشاريعهم الشخصية، الوثائق التالية التي يمكن سحبها من املوقع االلكتروني لألكاديمية 

 نموذج مطبوع السيرة الذاتية؛ 

 نموذج املشروع الشخص ي للمترشح)ة(؛ 

  املعنيةمعطيات إحصائية حول املديرية اإلقليمية. 

 انتقاء إلى الترشيح ملفات إخضاع بعد ،وادي الذهب - لجهة الداخلة والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية وتتولىهذا، 

 تاريخ وعن املقبولين واملترشحين املترشحات بأسماء الئحة عن اإلعالن الغرض، لهذا تحدث التي االنتقاء لجنة لدن من أولي

 واملوقعين اإللكترونيين" www.emploi-public.ma"العمومي للتشغيل اإللكتروني املوقع عبر االنتقاء مقابالت إجراء ومكان

 .األكاديميةو  للوزارة
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