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ػالن  مناصب املسؤومية ابل اكدميية اجليوية نورتبية وامخكوين جلية  غن فذح ابب امرتش يح مشغلثؼسيًل ا 

كوميية امخابؼة ميا-ثعوان-ظنجة احلس مية واملسيصايت ال 

 
 امنساء؛و  ( بشأ ن حتليق مبسأ  املناصفة بني امصجال3122ملذضيات دس خور املموكة)بناء ػىل 

حساث ال اكدمييات اجليوية نورتبية وامخكوين 18.11رمق  وػىل املاهون  2.11.314امظيري امرشيف رمق امصادر بدنفيشه  املايض اب 

 ؛حمتميوو  ( كٌل وكع ثغيريه3111ماي  :2)2532من صفص  26بخارخي 

( بشأ ن امنظام ال سايس اخلاص مبوظفي وزارة 3114فربايص  21)ىـ2534دي احلجة  9امصادر يف  3.13.965رمق  املصسوموػىل 

 ؛منو 1:لس امي املادة و ،حمتميوو  كٌل وكع ثغيريه امرتبية اموظنية

( يف شأ ن كيفيات ثؼيني رؤساء ال كسام ورؤساء 3122هومفرب  36)2543ذي احلجة  39امصادر يف  3-22-792رمق  املصسوم وػىل

 املصاحل ابل دارات امؼمومية؛

( بخحسيس ػسد اجليات وجسمياهتا ومصاكزىا 3126فربايص  31)2547جٌلدى ال وىل  فاحتصادر يف  3.26.51رمق  املصسوم وػىل

 ؛ملكوهة مياوامؼٌللت وال كاممي ا

بشأ ن حتسيس ادذصاصات وثنظمي مصاحل ال اكدميية اجليوية نورتبية وامخكوين  3127فربايص  19امصادر يف  12-27رمق  وػىل املصار

كوميية-ثعوان-جلية ظنجة  ؛احلس مية ومصاحليا ال 

صالح ال دارة وابموظيفة امؼمومية رمق  وػىل منشور فربايص  16، امصادر يف 2اموزيص املنخسب دلى رئيس احلكومة امللكف اب 

 ، حول رشوط امرتحش ملنصيب رئيس كسم أ و رئيس مصوحة ابل دارات امؼمومية؛:312

مناصب املسؤومية ابل اكدميية اجليوية نورتبية بشأ ن فذح ابب امرتش يح مشغل  3132دجنرب  16امصادر يف  48/21رمق  وػىل املصار

كوميية امخابؼة ميا-ثعوان-وامخكوين جلية ظنجة  ،احلس مية واملسيصايت ال 

مناصب املسؤومية ابل اكدميية  احلس مية غن فذح ابب امرتش يح مشغل-ثعوان-ظنجةثؼون ال اكدميية اجليوية نورتبية وامخكوين جلية 

كوميية امخابؼة ميا-ثعوان-اجليوية نورتبية وامخكوين جلية ظنجة  وفق ما ىو مبني يف اجلسول أ سفهل: احلس مية واملسيصايت ال 

 املنصب امشاغص ملص املنصب رت

 رئيس)ة( كسم امخرعيط واخلصيعة املسرس ية ال اكدميية 1

 رئيس)ة( كسم امشؤون امرتبوية ال اكدميية 2

 رئيس)ة( مصوحة امخرعيط واخلصيعة املسرس ية مسيصية شفشاون 3

 رئيس)ة( مصوحة امخرعيط واخلصيعة املسرس ية مسيصية احلس مية 4

 رئيس)ة( املصكز ال كوميي مالمذحاانت مسيصية احلس مية 5
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 املخوفصين ػىل امرشوط احملسدة مبوجب كصار مسيص ال اكدميية اجليوية نورتبيةو  صب،ااملن هامصاغبني يف امرتحش مشغل ىشفؼىل 

احلس مية امصادر يف ىشا امشأ ن، حسب امواثئق املكوهة ملوف امرتش يح من املوكع ال مكرتوين مل اكدميية -ثعوان-امخكوين جلية ظنجةو 

 .3132دجنرب  20ابخساء من  ذكلو  ،احلس مية-ثعوان-جلية ظنجةامخكوين و  اجليوية نورتبية

-https://arefاحلس مية: -ثعوان-نورتبية وامخكوين جلية ظنجة اجليويةجسحب موفات امرتش يح من املوكع ال مكرتوين مل اكدميية 

tth.men.gov.ma 3132دجنرب  20، ابخساء من. 

 أ ظصفة مس خلةل، يخضمن لك هظري امواثئق امخامية: (17يف ست) ، ثوضعلك وثيلةم ( هظائص17ست)يخكون موف امرتش يح من 

ىل امس يس مسيص ال اكدميية اجليوية نورتبية وامخكوين جلية ظنجة .2 احلس مية، ويخضمن موافلة -ثعوان-ظوب دعي نورتش يح موجو ا 

ههيا املرتحش)ة( ورأ ي امصئيس)ة( املبارش)ة( حول كفاءة املؼين)ة( ابل م  ؛صال دارة اميت ينمتي ا 

 رساةل حتفزي حول دوافع امرتحش نومنصب املعووب؛ .3

 ؛كرشط نورتحشامشيادة أ و ادلبووم املعووبة  .4

دارية ثثب، أ و كرشط نورتحشاملعووبة  املصار اجملسس نووضؼية ال دارية نومرتحش .5 ت اموضؼية ال دارية احلامية املرصح هبا من شيادة ا 

 ظصف املرتحش)ة(؛

رضورة اغامتد امنسزة ، مع صورة فوثوغصافية حسيثة ثخضمن ،من ظصف املرتحش)ة(وموكؼة مؼبأ ة امسرية اذلاثية نومرتحش)ة(،  .6

 ؛شا ال ػالنهباملصفلة 

دارية ثثبت ذوو .7  بية؛ي من أ ية غلوبة ثأ د )ة(املرتحش موف شيادة ا 

، ذاصة وسخ من امشيادات وادلبوومات وثيلة أ دصى حكون مفيسة، وذات صةل بعبيؼة ودصوصيات املنصب املصاد شغهللك  .8

 ؛امخؼوميية واملينية، وال صسارات، وامخؼيينات... وغري ذكل مما جيسس ما مت امخرصحي بو يف امسرية اذلاثية

ثسبري املنصب املرتحش هل وثعويصه وامصفع من أ دائو، ػىل أ ن حتمل املرشوع امشريص واملهنجية اميت يلرتهحا املرتحش)ة( يف شأ ن  .9

ىل ىوية املؼين ابل مص وسزة واحسة امس وثوكيع املرتحش شارة ا   .يف لك امصفحات، وختوو امخلس وسخ ال دصى من أ ية ا 

ل غبارة "وملصه، و  ظيصه امس ورمق ثأ جري املرتحش)ة(، ومنصب امخباري يلسم موف امرتش يح يف ظصف رئيس مغوق، يكذب ػىل

ويكذب ػىل ظيص لك مهنا امس ورمق ثأ جري ( أ ظصفة فصغية يخضمن لك مهنا هظريا من امواثئق املشكورة أ ػاله، 17، يخضمن ست)"يفذح

 ".موف أ صًلاملرتحش)ة(، وميزي امظصف املخضمن منسزة املرشوع املوكؼة وامواثئق ال صوية)امعوب، رساةل امخحفزي...( بؼبارة "

يس احلس مية، ذالل امخوكيت اجلاري بو -ثعوان-ابل اكدميية اجليوية نورتبية وامخكوين جلية ظنجة، ملابل وصل ،اع موفات امرتش يحيمت ا 

ىل غاية 3133ينايص  06 ابخساء منامؼمل ابل دارات امؼمومية، وذكل   ، وىو أ دص أ جل ملبول امرتش يحات. 3133ينايص  23ال ربؼاء  يوم ا 

دضاع موفات امرتش يح لهخلاء أ ويل من دلن جلنة الاهخلاء اميت حتسث ميشا امغصض، وامخكوينثخوىل ال اكدميية اجليوية نورتبية  ، بؼس ا 

جصاء ملابالت الاهخلاء ػرب املوكع ال مكرتوين نودشغيل ال ػالن غن لحئة بأ سٌلء املرتحشات واملرتحشني  امللبومني وغن اترخي وماكن ا 

 ال مكرتوهيني نووزارة ومل اكدميية. واملوكؼني "www.emploi-public.maامؼمويم "

https://www.emploi-public.ma/

