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 فتح باب الترشيحإعالن عن 

 الرياضةمدير)ة( لشغل منصب  
 

 .الرياضة)ة( عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضةوزارة تعلن 

 شروط الترشيح

 :  املستوفين للشروط التالية املترشحيناملترشحات و في وجه لشغل املنصب الترشيح  باب يفتح

 للجنسية املغربية؛حاملين  أن يكونوا 

 إلى األطر العليا التابعة للدولة أو الجماعات الترابية أو املؤسسات أو املقاوالت العمومية أو منتمين  أن يكونوا

يتوفر فيهم مستوى عال من التعليم، واملرتبين على األقل في السلم  القطاع الخاص داخل الوطن وخارجه، الذين

أو الذين يتوفرون على شهادة عليا ترتبهم على األقل في  ،أو في إحدى الدرجات ذات ترتيب استداللي مماثل 11

 بالوظيفة العمومية، أو في إحدى الدرجات ذات ترتيب استداللي مماثل؛ 11السلم 

  ؛سنوات في املجاالت ذات الصلة باملنصب املراد شغله 10ى تجربة مهنية ال تقل عن متوفرين علأن يكونوا 

 ( سنوات؛5قد تقلدوا مهام مسؤولية ال تقل عن مستوى رئيس قسم أو منصب مماثل ملدة ال تقل عن خمس ) أن يكونوا 

 من القيام باملهام التي تدخل ضمن اختصاصات  همكافية تمكنوكفاءات مؤهالت وخبرة على  متوفرين أن يكونوا

( بتحديد 2013ماي  21) 1434رجب  10صادر في ال 254.13.2رسوم رقم املاملنصوص عليها في املديرية 

 .اختصاصات وتنظيم وزارة الشباب والرياضة

 ملف الترشيح

 يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:

يتضمن ، والرياضة األولي والتعليم الوطنية التربيةوزير إلى السيد  اإلداري،السلم تحت إشراف  ،موجه الترشيحطلب  .1

 (؛نسخ 7) موافقة اإلدارة التي ينتمي إليها املترشح)ة(

 ؛(نسخ 7املطلوب ) ح للمنصبرسالة تحفيز حول دوافع الترش .2

قرار الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالوظيفة العمومية املطبوع النموذجي للترشيح املنصوص عليه في  .3

معبأ من طرف املترشح)ة( ، بتحديد املطبوع النموذجي املوحد 2012أكتوبر  12بتاريخ  3448.12وتحديث اإلدارة رقم 

 ؛(نسخ 7له)ها( ) العهد حديثة ومتضمن لصورة فوتوغرافية

  (؛نسخ 7) املرفق بالقرار املتعلق بفتح باب الترشيحالسيرة الذاتية للمترشح)ة( وفق النموذج  .4

، مع ضرورة اإلدالء باملعادالت الصادرة بالجريدة الرسمية بالنسبة لشهادات والدبلومات املحصل عليهانسخة من ا .5

 (؛نسخ 7)للشواهد والدبلومات األجنبية واملمنوحة من طرف املؤسسات الخاصة 

تثبت عدم  يةإدار ، شهادة وزارة التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضةبالنسبة للمترشحات واملترشحين من خارج  .6

تعرض املترشح)ة( لعقوبات تأديبية سابقة، تسلم من طرف املصلحة املكلفة بتدبير املوارد البشرية التابعة لإلدارة أو 

 ؛(سخن 7)املؤسسة التي ينتمي إليها املترشح)ة( 
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تة توفر الوثائق املثب ومن ضمنهاكل وثيقة أخرى تكون مفيدة، وذات صلة بطبيعة وخصوصيات املنصب املراد شغله،  .7

 ؛ (نسخ 7) املترشح )ة( على الشروط املطلوبة لشغل املنصب

املقترح املتضمن لتصورات املترشح)ة( الشخصية بالنسبة للمهمة املطلوبة، وسبل الرفع من أدائها، وفق  املشروع .8

أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية ذات  املرتبطة باملنصب انطالقا مناإلطار املحدد للمهام واالختصاصات 

  (.وفقا للكيفيات املبينة أسفله نسخ 7) الصلة

 .(USBأو  قرص مدمجعلى دعامة إلكترونية ) نسخة رقمية واحدة من الوثائق املكونة للملف الترشيحضاف إلى ملف تو 

 ويقدم ملف الترشيح وفق الكيفيات التالية:

 الشخص ي للمترشحشرو  امل .أ

 ( منه إسم وتوقيع املترشح)ة( في كل صفحة من 1، تحمل نسخة واحدة )( نظائر7)في  الشخص ي يقدم املشروع

 ( خالية من أية إشارة تدل على هوية وصفة املعني)ة( باألمر؛نسخ 06في حين ينبغي أن تكون باقي النسخ )صفحاتها، 

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

 ورقم تأجيره)ها( وعبارة " املشروع الشخص ي".

 لف الترشيح املكونة ملوثائق الباقي  .ب

 يشتمل كل واحد منها على نسخة من ملفات  7على شكل  ،لترشيحاطلب ، بما فيها ترتب باقي وثائق ملف الترشيح

 7)جميع الوثائق املطلوبة، ويوضع كل ملف على حدة في ظرف مغلق يكتب عليه إسم املترشح)ة( ورقم تأجيره)ها( 

 .أظرفة في املجمو (

اقي وثائق املتضمنة لب األظرفة املشار إليها أعاله )الظرف الخاص باملشروع الشخص ي واألظرفة السبعة األخرى وتوضع جميع 

رقم ، في ظرف كبير مغلق يكتب على ظهره اسم املترشح)ة( و الدعامة اإللكترونية الحاملة للنسخة الرقمية(، إضافة إلى الترشيح

 ".الرياضةر)ة( تأجيره)ها( مع عبارة:  " الترشيح ملنصب مدي

 الترشيح اتملفإيدا  سحب و 

 .2022دجنبر  28 األربعاءيوم  ابتداء من www.men.gov.ma تسحب وثائق الترشيح من املوقع اإللكتروني للوزارة

 زير التربيةطلب الترشيح املوجه إلى السيد و  اجميع الوثائق املشار إليها أعاله، بما فيهالتي تتضمن  تودع ملفات الترشيح

 موالتعلي التربية الوطنية لوزارةالتابع للكتابة العامة  26، باملكتب رقم باالستالم مقابل وصل والرياضة، األولي والتعليم الوطنية

          عةالجم ابتداء من يوم، خالل التوقيت الجاري به العمل باإلدارات العمومية، وذلك الرباط –باب الرواح –األولي والرياضة

 وهو آخر أجل لقبول الترشيحات. 2023يناير  13الجمعة  الرابعة والنصف من مساء يوم إلى غاية الساعة2022 دجنبر  30

 اإلعالن عن نتائج االنتقاء األولي

تي ، بعد إخضاع ملفات الترشيح إلى انتقاء أولي من لدن لجنة االنتقاء الاألولي والرياضة والتعليمالتربية الوطنية تتولى وزارة 

ستحدث لهذا الغرض، اإلعالن عن الئحة بأسماء املترشحات واملترشحين املقبولين وعن تاريخ ومكان إجراء مقابالت االنتقاء 

 عبر املوقع اإللكتروني للوزارة.

https://www.men.gov.ma/

