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 بـــــــــــــالغ
 4الئحت الاهتظاز  زكم في  امهياطم الىازد اإلاترشحينإلى 
ت بمىجب علىد  مع  ألاطاجرة جىظيف في مبازاة  ألاكادًميت الجهٍى

ن  مكىاض -لجهت فاض  للتربيت والتكٍى
 - 8102دوزة ًىاًس  - 

 
ن لجهت فاضجىهي ألا        ت للتربيت والتكٍى  الىازد ينإلى علم اإلاترشح مكىاض -كادًميت الجهٍى

إلى  8102مازض  08الاثىين  ابتداًء من ًىم انا مدعى م( زفلته أنه4)زكم في الئحت الاهتظاز  امهياطم

إلى مىافاة  8102مازض  04 ألازبعاءمن ًىم  03:61 ػاًت الظاعت السابعت والىصف بعد الصوال

م صفسو ألاكادًميت الكائن ملسها بـ )شازع   بفاض( بالىثائم آلاجيت:  مىالي زشيد طٍس

ب اإلافض ي إلى التىظيف  ـ وسختان من علد  بمىجب علد مىكعتان من طسف التدٍز

شازة ؤلا باألمس ومصادق عليهما لدي الظلطاث اإلاختصت؛) وفم الىمىذج اإلاىضىع زهن  اإلاعىيين

 (aref-fm.men.gov.maاإلاىكع الالكترووي لألكادًميت ب

ف الىطىيت مصادق عليها؛   ـ وسخت من بطاكت التعٍس

 ـ وسخت من شهادة ؤلاجاشة مصادق عليها؛  

ف البىكي )  (؛Relevé d’identité bancaireـ شيك ملغى أو شهادة التعٍس

كص بمس  -جل اإلاحدد أعاله داخل ألا  -التعجيل بسبط الاجصال باألمس  على اإلاعىيين كما أن

ني ب التكٍى  الىثائم اإلاطلىبت للتسجيل باإلاسكص اإلاركىز.كصد التعسف على  التدٍز

جللائيا من باقي  اعىضٌداخل ألاجل اإلاىصىص عليه أعاله  امهيملف الدمًهرا، وإن لم 

 مترشحي الئحت الاهتظاز.

 

 

   8102 مازض 12فاض، في :   
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 -8102دورة ينايز  -مباراة توظيف األساتذة بموجب عقود 

 * 4* الئحت االنتظار رقم 

       

 ر خ
رقم 

 االمتحان
 االضم و الىطة

المذيريح 

 االقليميح
 مركس التذرية التكىيىي التخظض الطلك

 تاوواخ الطيىاوي واديح 0114 1
التعليم 

 االتتذائي
 مسدوج

 لمهه الجهىي للمركس اإلقليمي الفرع

 تظفرو والتكىيه الترتيح

 تاوواخ اجراي ضىفيان 4915 2
التعليم 

 االتتذائي
 مسدوج

 الجهىي للمركس اإلقليمي الفرع ملحقح

 تتازج والتكىيه الترتيح لمهه

 

  


