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  مكناس -الأاكدميية اجليوية نورتبية وامتكوين جلية فاس 
 

ػالن غن  مصوحة)ة( رئيسمنصب فتح ابب امرتش يح مشغل  ا 

 مكناس -فاس  جليةابلأاكدميية اجليوية نورتبية وامتكوين 

 واملسيصايت ال كوميية امتابؼة ميا
 

منصب غن فتح ابب امرتش يح مشغل  مكناس -فاس الأاكدميية اجليوية نورتبية وامتكوين جلية ثؼون 

كوميية امتابؼة ميا مبلص الأاكدميية املصاحل رؤساء  :واملسيصايت ال 

مقراألكادميية: -أ
ادلصلحة/ادلركزالقسمر.ت

1
الشؤوناإلداريةوادلالية

مصلحةالبناءاتوالتجهيزاتوالتهيئةوادلمتلكات
مصلحةادلشرتايتوالصفقات2
مصلحةالتخطيطواخلريطةادلدرسيةالتخطيطواخلريطةادلدرسية3
ادلركزاجلهويلالمتحاانت4

ادلديرايتاإلقليمية:-ب
ادلصلحة/ادلركزادلديريةاإلقليميةر.ت

مصلحةأتطريادلؤسساتالتعليميةوالتوجيهادلديريةاإلقليميةمبكناس1
مصلحةالشؤونالقانونيةوالتواصلوالشراكة2
3

ادلديريةاإلقليميةبتاوانت

مصلحةالتخطيطواخلريطةادلدرسية
مصلحةتدبريادلواردالبشرية4
مصلحةالشؤوناإلداريةوادلالية5
اإلقليميلالمتحاانتادلركز6
مصلحةالشؤونالقانونيةوالتواصلوالشراكةادلديريةاإلقليميةبتازة7
مصلحةالشؤونالرتبويةادلديريةاإلقليميةابحلاجب8
 مصلحةأتطريادلؤسساتالتعليميةوالتوجيهادلديريةاإلقليميةإبفران9

 مصلحةتدبريادلواردالبشرية11

 ادلديريةاإلقليميةبصفرو11
 مصلحةالتخطيطواخلريطةادلدرسية

 مصلحةالشؤوناإلداريةوادلاليةوالبناءاتوالتجهيزاتوادلمتلكات12
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 رشوط امرتش يح  

يفتح ابب امرتش يح يف وجو املوظفني املصمسني والأغوان املتؼاكسين، امؼاموني بوزارة امرتبية اموطنية وامتكوين 

 اذلين ثتوفص فهيم امرشوط امتامية: -اموطنيةكطاع امرتبية  –امليين 

  حسى طار همنسس دوةل، أأو يف ا  أأن يكوهوا مصثبني ػىل الأكل، يف درجة مترصف من ادلرجة امثاهية أأو يف ا 

 اس تسليل مماثل. ادلرجات ذات تصثيب

 الأكل، ػىل شيادة أأو دبووم يسمح بوموج درجة مترصف من ادلرجة امثامثة أأو درجة مماثةل؛ أأن يكوهوا حاصوني ػىل 

 ( س نوات ابمنس بة ملأغوان املتؼاكسين.3( من اخلسمة امفؼوية بصفة مصمس أأو ثالثة )2، ػىل س نتني)أأن يتوفصوا، ػىل الأكل 

، يف اترخي ال ػالن غن شغور املتؼاكسون املزاومون كام ميكن أأن يرتحش لأحس ىاثو املناصب املوظفون املصمسون والأغوان

 منصب رئيس مصوحة، مليام رئيس مصوحة.

 

 موف امرتش يح 

 يتكون موف امرتش يح من امواثئق امتامية:

ىل امس يس .1  –فاس )ة(مسيص)ة( الأاكدميية اجليوية نورتبية وامتكوين جلية طوب دطي نورتش يح موجو ا 

ههيا املرتحش )ة( ورأأي امصئيس )ة( املبارش)ة( حول كفاءة  ، ويتضمن موافلة ال دارة اميتمكناس  ينمتي ا 

 )يف س تة هظائص(؛املؼين)ة( ابلأمص

 )يف س تة هظائص(رساةل حتفزي حول دوافع امرتش يح نومنصب املطووب؛ .2

وفق  من طصف املرتحش )ة( ةمؼبأأ  حسيثة، فوثوغصافيةمصورة  ةاملتضمن مطبوع امسرية اذلاثية نومرتحش)ة(، .3

 )يف س تة هظائص(؛اهمنوذج رفلتو

 وسزة من امشيادات وادلبوومات احملصل ػوهيا مصادق ػوهيا مبطابلهتا ملأصل؛ .4

دارية ثثبت اموضؼية ال دارية  .5 وسزة من كصار امتسمية يف ال طار وادلرجة املطووبة أأو شيادة ا 

 )يف س تة هظائص(نومرتحش)ة(؛

ة ودصوصيات املنصب املصاد شغهل، مبا يف ذكل لك وثيلة أأدصى تكون مفيسة، وذات صةل بطبيؼ .6

 )يف س تة هظائص(أأػاله؛ املشكور املنصبتوفص املرتحش )ة( ػىل امرشوط املطووبة مشغل م امواثئق املثبتة 

املرشوع امشريص واملهنجية اميت يلرتهحا املرتحش)ة( يف شأأن ثسبري املصوحة املرتحش ميا وثطويصىا وامصفع  .7

 .من أأداهئا

مس وسزة واحسة  حتمل ا بيهنامن ، ظائصه (66) يف س تة امللرتح متسبري املصوحة املرشوع ويمت ثلسمي

يف حني ينبغي أأن تكون ابيق امنسخ ذامية من أأية ا شارة وثوكيع املصحش)ة( يف لك صفحة من صفحاهتا، 

 .ثسل ػىل ىوية وصفة املؼين)ة( ابلأمص

ويوضع مطبوع امسرية اذلاثية وامواثئق املثبتة متوفص املرتحش )ة( ػىل امرشوط املطووبة يف ظصف مغوق. 

أأظصفة أأدصى مغولة يكتب ػوهيا امس املرتحش)ة( ورمق ثأأجريه  5وثوضع ابيق امنظائص املكوهة ملوف امرتش يح يف 

( ورمق ثأأجريه)ىا( مع غبارة:  "ليفتح )ىا(، ويوضع املك يف ظصف كبري مغوق يكتب ػىل ظيصه امس املرتحش)ة

 رئيس)ة( مصوحة ........................ )امس املصوحة املرتحش ميا(".امرتش يح ملنصب  –
 

 يساع موفات امرتش يح  حسب وا 

كوهة ملوف امرتش يح من املوكع ػىل امصاغبني يف امرتش يح واملتوفصين ػىل امرشوط املطووبة، حسب امواثئق امل

 .25/68/2617:  ، وذكل ابتساء من يوم"مكناس  –جلية فاس ": ملأاكدميية اجليوية نورتبية وامتكوينكرتوين ال م
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يساع  ،من لك وثيلة من امواثئق املكوهة ملوف امرتش يح( 66هظائص ) س تة، يف ملابل وصل موفات امرتش يح ويمت ا 

، وذكل ابتساء من يوم ابل دارات امؼموميةذالل امتوكيت اجلاري بو امؼمل ، ابلأاكدميية اجليوية نورتبية وامتكوين

ىل غاية 15/69/2617  .وىو أ دص أ جل ملبول امرتش يحات ، 22/69/2617يوم امساػة امصابؼة وامنصف من مساء  ا 

 

 ال ػالن ػىل هتاجئ الاهتلاء الأويل 

دضاع موفات امرتش يح الأاكدميية اجليوية نورتبية وامتكوينثتوىل   هتلاء أأويل من دلن جلنة الاهتلاء اميت ل، بؼس ا 

جصاء ملابالت الاهتلاء  حتسث ميشا امغصض، ال ػالن غن لحئة بأأسامء املرتحشات واملرتحشني امللبومني وغن اترخي وماكن ا 

 .لأاكدمييةنووزارة وم نيال مكرتوهي ني املوكؼو" www.emploi-public.ma" نوتشغيل امؼمويماملوكع ال مكرتوين ػرب 
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