إغـــــالن
غن إجرإء مبارايت إًخوظَف مبوجب غلود
من طرف إلأاكدميَة إجليوًة ٌَرتبَة وإًخىوٍن جلية طنجة-ثطوإن-إحلس مية
**************************

معال بأأحاكم إمللرر إملشرتك ػدد  7557بخارخي  7أأنخوبر  5106بني وزإرة إًرتبَة إًوطنَة وإًخىوٍن إمليين ووزإرة الاكذطاد
وإملاًَة ،وثؼزٍزإ ٌَموإرد إًبرشًة مبخخَف أأسالك مؤسسات إًرتبَة وإًخؼَمي إًؼمويم ،وسؼَا إىل ضٌلن إًسري إًؼادي ٌدلرإسة هبذه
إملؤسسات ،ثؼَن إلأاكدميَة غن ثنظمي مبارايت ٌَخوظَف مبوجب غلود ًويم  25و 56هوهرب ،5106وذكل وفق إ ألػدإد حملددة يف
إجلدول إملرفق هبذإ إإػالن ،طبلا ألحاكم إملادة  4من إمللرر إملشرتك رمق  7775بخارخي  0هوهرب . 5106

0ـ رشوط إًرتش َح:
ثفذح مبارايت إًخوظَف إملشار إٍهيا أأػاله ،يف وجو إملرتحشات وإملرتحشني ،غري إملوظفني ،إملخوفرٍن ػىل إًرشوط إًخاًَة:
 أأن ٍىوهوإ حامَني ٌَجنس َة إملرغربَة
 أأن ٍىوهوإ ممتخؼني ابحللوق إملدهَة ،و أأإ ٍىون كد ضدر يف حليم ملرر ابإدإهة بسبب إرحاكهبم جناًة أأو جنحة
 أأإ ًخجاوز معرمه  47س نة غند اترخي ثوكِع غلد إًخوظَف بطفة إس خثنائَة خبطوص إملومس إدلرإيس -5106
5107
 أأن ٍىوهوإ حاضَني ػىل إ ألكي:
 ػىل شيادة إإجازة يف إملساكل إجلامؼَة ٌَرتبَة أأو ما ًؼادًيا ،وإملخوفرٍن ػىل مؤىالت هظرًة و أأاكدميَة مماثةل ٌَخىوٍن
يف إملساكل إجلامؼَة ٌَرتبَة
 أأو ػىل شيادة إإجازة يف إملساكل إجلامؼَة ٌَرتبَة " ختطص همن إًخدرٌس" إملس خفِدٍن من إًربانمج إحلىويم
ًخىوٍن أأطر حربوًة يف همن إًخدرٌس
 أأو ػىل شيادة إإجازة أأو شيادة إإجازة يف إدلرإسات إ ألساس َة أأو شيادة إإجازة إملينَة أأو ما ًؼادل إحدإىا.

5ـ مَف إًرتش َح:
ًخىون مَف إًرتش َح من إًواثئق إًخاًَة:
طَب إملشارنة يف إملبارايت وفق إٍمنوذج إخملطص ًيذه إًرغاًةٌ ،سحب من موكع إلأاكدميَة إجليوًة ٌَرتبَة وإًخىوٍن أأو من بوإبة
إًدشرغَي إًؼمويم www.emploi-public.maأأوػرب إًرإب::




http://www.men.gov.ma/Ar/Pages/recrut -aref-oct2016.aspx

إًزتإم موكع من طرف إملرتحش(ة) ومطادق ػََو من كبي إًسَطات إخملخطة ،وفق إٍمنوذج إخملطص ًيذه إًرغاًةٌ ،سحب
من موكع أإلاكدميَة إجليوًة ٌَرتبَة وإًخىوٍن أأو من بوإبة إًدشرغَي إًؼمويم أأو ػرب إًرإب :إملشار إٍهيٌل أأػاله
وسخة مشيود مبطابلهتا ألضي شيادة إإجازة أأو إًشيادة إملؼرتف مبؼادٍهتا مطحوبة بنسخة من كرإر إملؼادةل إملنشور
ابجلرًدة إًرمسَة



وسخة مطادق ػَهيا من بَاانت إًنل :إحملطي ػَهيا طَةل مدة إدلرإسة بسكل إإجازة
سرية ذإثَة ٌَمرتحش(ة) حتمي ضورثو إًشخطَة ورمق ىاثفو وغنوإهو وبرًده إإًىرتوين
رساةل حتفزي ملزإوةل همام إًرتبَة وإًخدرٌس
وسخة مشيود مبطابلهتا ألضي إًبطاكة إًوطنَة ٌَخؼرًف
وسخة من إًسجي إًؼديل أأو من إًسوإبق إًؼدًَة
شيادة طبَة مسَمة من طبُب ابًلطاع إًؼام ثثبت إًسالمة إجلسدًة وإًؼلََة ٌَمرتحش(ة) ٌَلِام مبيام إًخدرٌس
لك وثَلة حىون مفِدة ،وذإت ضةل خبطوضَة مزإوةل همام إًخدرٌس مبؤسسات إًرتبَة وإًخؼَمي إًؼمويم.








إ ميىن إًرتحش يف إًخؼَمي إًثاهوي بسَىِو إإ يف إملوإد إدلرإس َة إملطابلة جملال إًخخطص ،وًؼخرب مَرغَا لك حرحش غري مطابق ًخخطص
إًشيادة إملدىل هبا .يف حني ًمت كبول مجَع إًخخططات ابًنس بة ًسكل إًخؼَمي الابخدإيئ ومادة إًرتبَة إًبدهَة وإًرايضَة ابًنس بة ًسَيك
إًخؼَمي إًثاهوي.

3ـ إًدإع مَفات إًرتش َح:
ًخؼني ػىل إًرإغبني يف إملشارنة يف ىذه إملبارايت وإملخوفرٍن ػىل إًرشوط إملطَوبة ،إًدإع مَفات حرش َحيم ،ملابي وضي،
ابلأاكدميَة إجليوًة ٌَرتبَة وإًخىوٍن ،خالل إًخوكِت إجلاري بو إًؼمي ابإدإرإت إًؼمومِة ،وذكل إبخدإء من ًوم إدلؼة  4هوهرب5106
وإىل غاًة إًساػة إًرإبؼة وإًنطف من ًوم إًسبت  07هوهرب ، 5106وىو أخر أأجي إًدإع إًرتش َحات.

4ـ ثنظمي إملبارايت:
ختعضع مَفات إًرتش َح ٌدلرإسة من طرف جلان إملبارايت وفق إملؼاًري إحملددة يف ش بىة الاهخلاء إ ألويل.
جيخاز إملرتحشون وإملرتحشات إذلٍن مت إهخلاؤمه ،إخذبارإت نخابَة وشفوًة وفق ما ًًل:

ابًنس بة ٌَخؼَمي الابخدإيئ (إًخخطص إملزدوج)
 الاخذبار إًىذايب:مدة الاجناز
الاخذبار
 4ساػات
إٌَرغة إًؼربَة



إملؼامي
0

إٌَرغة إًفروس َة

 4ساػات

0

إًرايضَات وإًؼَوم

 4ساػات

0

 الاخذبار إًشفوي:ًخأأىي إجذَازه إملرتحشون وإملرتحشات إًناحجون يف الاخذبار إًىذايب.

الاخذبار
ثلدمي درس يف إًخخطص
(هيم موإد إٌَرغة إًؼربَة وإٌَرغة إًفروس َة وإًرايضَات)


 3ساػات

 31دكِلة

3

 51دكِلة

ابًنس بة ٌَخؼَمي إًثاهوي بسَىِو إإػدإدي وإًخأأىًَل (مجَع إًخخططات)

 الاخذبار إًىذايب:الاخذبار
 إخذبار يف مادة إًخخطص2

مدة إًخحعضري مدة إًؼرض مدة إملناكشة

إملؼامي

مدة الاجناز
 5ساػات

إملؼامي
0

 -إخذبار يف دًدإنخَم مادة إًخخطص وػَوم إًرتبَة

0

 5ساػات

 الاخذبار إًشفوي:ًخأأىي إجذَازه إملرتحشون وإملرتحشات إًناحجون يف الاخذبار إًىذايب.

الاخذبار
ثلدمي درس يف إًخخطص

مدة إًخحعضري مدة إًؼرض مدة إملناكشة
 3ساػات

 31دكِلة

إملؼامي

 51دكِلة
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ًمت ،ػرب إملوكع إإًىرتوين ًلأاكدميَة وبوإسطة لك إًوسائي إ ألخرى إملخاحة ،ورش إحئة إملرتحشات وإملرتحشني إذلٍن مت إهخلاؤمه
إجذَاز إملبارايت ،ونذإ أأسٌلء إًناحجات وإًناحجني يف الاخذبارإت إًىذابَة وإًشفوًة.
وثؼخرب معََة إإػالن غن ًوإحئ إمللبوًني إجذَاز الاخذبارإت مبثابة إس خدػاء رمسي ٌَمؼنَني اب ألمر.

 -5حلوق ووإجبات إ ألساثذة إملخؼاكدٍن مع إلأاكدميَات:

ًمت إًخوظَف مبوجب غلد ًربم بني إلأاكدميَة ،بطفهتا مؤسسة معومِة ،وإملرتحش (ة) إًناحج (ة) بطفة هنائَة يف إملبارإة إخلاضة مبسطرة
ىذإ إًنوع من إًخوظَف.
 حيدد ىذإ إًؼلد إجملال إًرتإيب ملزإوةل إمليام ونذإ حلوق وإًزتإمات إًطرفني إملخؼاكدٍن
 يف حاةل ختَف أأحد إملرتحشني إًناحجني غن ثوكِع إًؼلد إملذهور ،يف أأجي أأكطاه  5أأايمً ،مت ثؼوًعضو مبرتحش(ة) أخر(ى) من بني
إملرثبني يف إحئة الاهخظار حسب الاس خحلاق
ً ربم ىذإ إًؼلد ملدة حمددة يف س ندني خيعضع إملخؼاكد خالل إًس نة إ ألوىل ًخلِميني ٌَمردودًة إملينَة
ً مت جتدًد ىذإ إًؼلد ملدة س نة كابةل ٌَخجدًد بطفة ثَلائَة بؼد سنيت إًخدرًب إملشار إٍهيٌل أأػاله وبؼد إجذَاز بنجاح إمذحان إًخأأىَي
إمليين إذلي سُنظم خالل سنيت إًخدرًب ًفائدة إ ألساثذة إملخؼاكدٍن
 حيق ً ألساثذة إملخدربني إملخؼاكدٍن إجذَاز إمذحان إًخأأىَي إمليين أأربع مرإت وحد أأكىص ًالس خدرإك يف مدة سنيت إًخدرًب .نٌل
ثنظم أإلاكدميَة ًفائدة إ ألساثذة إملخدربني إملخؼاكدٍن دورإت حىوًنِة وثأأىَََة هتدف ًخؼزٍز كدرإهتم إملينَة وإًبَدإغوجِة.
 خيعضع إ ألساثذة إملخؼاكدون ًخلِمي أأدإءمه إمليين بطفة مذوإضةل ًؤخذ بؼني الاغخبار ٌَرتيق وإًخجدًد إًخَلايئ ٌَؼلد
 إ خيول ىذإ إًؼلد إإدماج يف أأسالك إًوظَفة إًؼمومِة.
 وٍمتخع إ ألساثذة إملخؼاكدون ابحللوق وًَزتمون ابًوإجبات إملنطوص ػَهيا يف غلود إًخوظَف إملربمة مع أإلاكدميَات ،وحرحىز أأساسا
ػىل ماًًل:

 إحللوق:ٍمتخع إ ألساثذة إملخؼاكدون أأساسا ابحللوق إًخاًَة:
 إحلق يف إ ألجرة :أأجرة جزإفِة شيرًة ثرصف من مزيإهَة إ ألاكدميَة ،ويه أأجرة مماثةل ً ألجرة إًيت ًخلاضاىا إ ألس خاذ إملرثب
يف إدلرجة إًثاهَة (إًسمل )01
 إحلق يف إًخؼوًعضات :إًخؼوًعضات إًؼائََة وإًخؼوًظ غن إملنطلة


إحلق يف إًرتكِة:


3

إًرتكِة يف إًرثبة






إًرتكِة يف إدلرجة غن طرًق الاخذَار بؼد إًخوفر ػىل  01س نوإت من إ ألكدمِة ويف حدود  51ابملائة من ػدد
إملس خوفني ٌَرشط إملطَوب
إًرتكِة يف إدلرجة غن طرًق إمذحان إًىفاءة إملينَة بؼد إًخوفر ػىل  6س نوإت من إ ألكدمِة ويف حدود 03
ابملائة من ػدد إملس خوفني ٌَرشط إملطَوب.

إحلق يف إًرخص:




إًرخص إإدإرًة :إًرخطة إًس نوًة (إًؼطةل) ،إًرخص الاس خثنائَة ألس باب ػائََة أأو خطرية ،ورخطة أأدإء
مناسم إحلج
رخطة إًوإدة ( 04أأس بوػا)
إًرخص إملرضَة :رخص مرض كطرية إ ألمد ،رخص مرض مذوسطة إ ألمد ،ورخص مرض طوًةل إ ألمد.

 إحلق يف إذلاًة الاجامتغَة:
 إإخنرإط يف هظام إًخرغطَة إًطحَة إإجبارًة إملسري من طرف إًطندوق إًوطين ملنظٌلت الاحذَاط





الاجامتغي
الاخنرإط يف هظام إًخرغطَة إًطحَة إملسري من طرف "إًخؼاضدًة إًؼامة ٌَرتبَة إًوطنَة"
الاخنرإط يف مؤسسة محمد إًسادس ٌَهنوض اب ألغٌلل الاجامتغَة ٌَرتبَة وإًخىوٍن
إًخؼوًظ غن حوإدث إًشرغي
إًخلاػد.

 إًوإجبات:جيب ػىل إ ألساثذة إملخؼاكدٍن إًخلِد أأساسا مبا ًًل:
 إحرتإم إ ألحاكم إًوإردة يف غلد إًخوظَف
 كبول ملر إًؼمي إملؤكت ملا ثبلى من إًس نة إدلرإس َة  5107-5106ونذإ إًخؼَني إجلدًد مضن إًنفوذ إًرتإيب
إحملدد من طرف أإلاكدميَة إملنظمة ٌَمبارإة
 إًلِام مبيام إًخدرٌس وفق إحلطة الاس بوغَة إملنطوص ػَهيا يف إًؼلد اكمةل
 إًخلِد ابملناجه إًرمسَة وإًؼمي ػىل إجناز إمللررإت دإخي إلجال إملطَوبة
 ثلِمي ثؼٌَلت إًخالمِذ
 إملشارنة يف إ ألوشطة إملدرس َة
 إملسامهة يف معََات إحلرإسة وثطحَح الامذحاانت إملدرس َة إإشيادًة
 إحرتإم أأخالكِات همنة إًخدرٌس
 الامذثال ًخوجهيات وثؼَاميت إًسَطة إًرئاس َة
 وإجب إًىامتن وػدم جرسًب أأو ورش إملؼطَات وإملؼَومات وإًواثئق خالل ممارس هتم ملياهمم
 الاًزتإم ابخلعضوع ٌدلورإت إًخىوًنِة إًخأأىَََة إملنظمة ًفائدهتم
 الاًزتإم ابخلعضوع ًخلِمي إ ألدإء إمليين مرثني خالل إًس نة
 الاًزتإم بىون إًنجاح يف إمذحان الاىََة إًرتبوًة رشطا رضوراي ًخجدًد إًؼلد
 ػدم ممارسة أأي معي أأو وشاط مذر ٌَرحب أأثناء مدة إًؼلد.
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