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****************************************************************** 

 

ػالن غن  مصوحة )ة(رئيسمنصب فتح ابب إمرتش يح مشغل  إ 

 مكناس -فاس  ابلأاكدميية إجليوية نورتبية وإمتكوين جلية

 وإملسيصايت إل كوميية إمتابؼة ميا
 

مبلص إلأاكدميية  مصوحة( ة)رئيسغن فتح ابب إمرتش يح مشغل منصب  مكناس -فاس ثؼون إلأاكدميية إجليوية نورتبية وإمتكوين جلية 

كوميية إمتابؼة ميا  :وإملسيصايت إل 

 

 إملنصب إلأاكدميية / إملسيصية الاكوميية ر.ت

1 
 ملص أأاكدميية هجة

 مكناس -فاس
 مصوحة إملشرتايت وإمصفلاترئيس)ة( 

فصإن 2  مصوحة إمشؤون إل دإرية وإملامية وإمبناءإت وإمتجيزيإت وإملمتواكترئيس)ة(  إملسيصية الاكوميية اب 

فصإن 3  إملؤسسات إمتؼوميية وإمتوجيوثأأظري رئيس)ة( مصوحة  إملسيصية الاكوميية اب 

 مصوحة ثسبري إملوإرد إمبرشيةرئيس)ة(  إملسيصية الاكوميية بتازة 4

 مصوحة إمترعيط وإخلصيعة إملسرس يةرئيس)ة(  إملسيصية الاكوميية اتوانت 5
 

 رشوط إمرتش يح 

عاع إمرتبية ك -ابب إمرتش يح يف وجو إملوظفني إملصمسني وإلأغوإن إملتؼاكسين، إمؼاموني بوزإرة إمرتبية إموظنية وإمتكوين إمليين  يفتح       

 إذلين ثتوفص فهيم إمرشوط إمتامية: -إموظنية

 حس ظار همنسس دوةل، أأو يف إ   ى إدلرجات ذإت تصثيب إس تسليل مماثل.أأن يكوهوإ مصثبني ػىل إلأكل، يف درجة مترصف من إدلرجة إمثاهية أأو يف إ 

 أأن يكوهوإ حاصوني ػىل إلأكل، ػىل شيادة أأو دبووم يسمح بوموج درجة مترصف من إدلرجة إمثامثة أأو درجة مماثةل؛ 

 (س نوإت ابمنس بة ملأغوإن إملتؼاكسين.3( من إخلسمة إمفؼوية بصفة مصمس أأو ثالثة )2أأن يتوفصوإ، ػىل إلأكل، ػىل س نتني ) 

كام ميكن أأن يرتحش لأحس ىاثو إملناصب إملوظفون إملصمسون وإلأغوإن إملتؼاكسون إملزإومون، يف اترخي إل ػالن غن شغور منصب رئيس          

 مصوحة، مليام رئيس مصوحة.

 

    
 مكنـاس -فاس لجهة األكاديمية الجهىية للتربية والتكىين



 موف إمرتش يح 

 يتكون موف إمرتش يح من إمواثئق إمتامية:

ىل إمس يس .1 مكناس ويتضمن موإفلة  -إجليوية نورتبية وإمتكوين جلية فاس)ة(مسيص)ة( إلأاكدميية ظوب دعي نورتش يح موجو إ 

ههيا إملرتحش)ة( ورأأي إمصئيس)ة( إملبارش)ة( حول كفاءة إملؼين)ة( ابلأمص  )يف س تة هظائص(؛إل دإرة إميت ينمتي إ 

 )يف س تة هظائص(رساةل حتفزي حول دوإفع إمرتش يح نومنصب إملعووب؛ .2

)يف ؛وفق إهمنوذج رفلتو )ة(من ظصف إملرتحش ةمؼبأأ  حسيثة، فوثوغصإفيةمصورة  ةضمنإملت  معبوع إمسرية إذلإثية نومرتحش)ة(، .3

 س تة هظائص(

 وسزة من إمشيادإت وإدلبوومات إحملصل ػوهيا مصادق ػوهيا مبعابلهتا ملأصل؛ .4

دإرية ثثبت إموضؼية إل دإرية نومرتحش)ة(؛ .5  س تة هظائص( )يفوسزة من كصإر إمتسمية يف إل ظار وإدلرجة إملعووبة أأو شيادة إ 

توفص م لك وثيلة أأدصى تكون مفيسة، وذإت صةل بعبيؼة ودصوصيات إملنصب إملصإد شغهل، مبا يف ذكل إمواثئق إملثبتة  .6

 )يف س تة هظائص(أأػاله؛ إملشكور إملنصبإملرتحش )ة( ػىل إمرشوط إملعووبة مشغل 

 .حة إملرتحش ميا وثعويصىا وإمصفع من أأدإهئاإملرشوع إمشريص وإملهنجية إميت يلرتهحا إملرتحش)ة( يف شأأن ثسبري إملصو .7

مس وثوكيع إملصحش)ة( يف لك من بيهنا وسزة وإحسة  حتمل إ، ظائصه (66) يف س تة إمللرتح متسبري إملصوحة ويمت ثلسمي إملرشوع

 .ابلأمصيف حني ينبغي أأن تكون ابيق إمنسخ ذامية من أأية إ شارة ثسل ػىل ىوية وصفة إملؼين)ة( صفحة من صفحاهتا، 

ويوضع معبوع إمسرية إذلإثية وإمواثئق إملثبتة متوفص إملرتحش )ة( ػىل إمرشوط إملعووبة يف ظصف مغوق. وثوضع ابيق إمنظائص 

أأظصفة أأدصى مغولة يكتب ػوهيا إمس إملرتحش)ة( ورمق ثأأجريه )ىا(، ويوضع إملك يف ظصف كبري مغوق  5إملكوهة ملوف إمرتش يح يف 

رئيس)ة( مصوحة ........................ إمرتش يح ملنصب  –ملرتحش)ة( ورمق ثأأجريه)ىا( مع غبارة:  "ليفتح يكتب ػىل ظيصه إمس إ

 )إمس إملصوحة إملرتحش ميا(".
 

  يسإع موفات إمرتش يح  حسب وإ 

ملأاكدميية ػىل إمصإغبني يف إمرتش يح وإملتوفصين ػىل إمرشوط إملعووبة، حسب إمواثئق إملكوهة ملوف إمرتش يح من إملوكع إل مكرتوين 

 .2617 دجنرب 29:  ومــي، وذكل إبتسإء من مكناس –جلية فاس  إجليوية نورتبية وإمتكوين

يسإع ابلأاكدميية إجليوية  ،من لك وثيلة من إمواثئق إملكوهة ملوف إمرتش يح( 66هظائص ) س تة، يف ملابل وصل موفات إمرتش يح ويمت إ 

  2618 ينايص 15:  ومــي، وذكل إبتسإء من ابل دإرإت إمؼموميةذالل إمتوكيت إجلاري بو إمؼمل ، مكناس –جلية فاس  نورتبية وإمتكوين

ىل  .أ جل ملبول إمرتش يحات وىو أ دص، 2618 ينايص 19:  ومــيإمساػة إمصإبؼة وإمنصف من مساء  غاية إ 

 إل ػالن ػىل هتاجئ الاهتلاء إلأويل 

دضاع موفات إمرتش يح مكناس –جلية فاس  إلأاكدميية إجليوية نورتبية وإمتكوينثتوىل   هتلاء أأويل من دلن جلنة الاهتلاء إميت ل، بؼس إ 

جصإء ملابالت الاهتلاء ػرب  إملوكع حتسث ميشإ إمغصض، إل ػالن غن لحئة بأأسامء إملرتحشات وإملرتحشني إمللبومني وغن اترخي وماكن إ 

 .نووزإرة وملأاكدميية نيإل مكرتوهي  نيإملوكؼو" public.ma-www.emploi" نوتشغيل إمؼمويمإل مكرتوين 
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