
 

 

 والتكويناألكادميية اجلهوية للرتبية 

 مراكش آسفي

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة مراكش آسفي

 راكش م –شارع عالل الفاسي، زنقة ابي عبيدة، الداوديات 

  -دبير المسار المهني و االرتقاء بالموارد البشريةتمصلحة –قسم تدبير الموارد البشرية 

النـــــــــعإ  

 
أأن   2019 فوج أأطر الأاكدميية املتدربني والأساتذةوالتكوين جلهة مراكش اسف  اىل عمل اكفة الأس تاذات تهني  الااكدميية اجلهوية للرتبية 

جراءات توظيفهم  الآيت:معلهم ستمت وفق  والتحاقهم مبقراتاس تكامل ا   

 االبتدائي:السلك 

 مقابل وصل ات توظيفهم" ايداع ملفالسكل الابتدايئ"  2019املتدربني فوج أأطر الأاكدميية والأساتذة يتعني عىل الاس تاذات 

 .2018يوليوز  32 وذكل قبلقلميية اليت مت هبا اجتياز مباراة توظيفهم، مبقرات املديرايت الا
 الثانوي:السلك 

 مقابل وصل ايداع ملفات توظيفهم "" السكل الثانوي 2019أأطر الأاكدميية املتدربني فوج والأساتذة يتعني عىل الاس تاذات  -

دارة.خالل التوقيت الرمس   2019 يوليوز 19 و   18 يويموذكل الثانوية التأأهيلية أأبو العباس السبيت مبراكش  مبقر  لال 

تمت حسب الاس تحقاق مع الأخذ بعني الاعتبار  فسوف" ال قلميية " السكل الثانويفامي خيص معلية التعيني ابملديرايت  -

  التالية:الأولوايت 

  وشهادة الالتحاق ابلزوج)ة( مع رضورة موافاة الأاكدميية بنسخة من عقد الزواج مصادق علهيا

 الزوج )ة( أأصلية. معل

 رضورة الادلء بنسخة من عقد الزواج مصادق علهيا الأس تاذ املزتوج)ة( مع. 

  طار المتيزي عطاء الأولوية لال انث يف ا   ال جيايب.الأساتذة غري املزتوجني مع ا 

 .اكن والزمان املشار الهيامالواثئق اخلاصة هبذه العملية مبلف توظيفهم ابمل ارفاق " السكل الثانوي" هذا فعىل املعنيني ابلأمر

 

  التوظيف:وثائق ملف 

ة من مشهود مبطابقهتا لأصل شهادة الاجازة أأو الشهادة املعرتف مبعادلهتا مصحوبة بنسخ نسختان .1

 يدة الرمسية.ر قرار املعادةل املنشور ابجل

 .( A4)جحم الورقة ثالث نسخ مشهود مبطابقهتا لأصل البطاقة الوطنية للتعريف البيوميرتية  .2

        ابحلروف العربية و الالتينية (،الاكمل للمرتحش)ة ثالث نسخ من عقد الازدايد حتمل الامس .3

 .(يف حاةل عدم التوفر عىل البطاقة الوطنية للتعريف البيوميرتية )

 + نسخة واحدة شهادة السجل العديل او نسخة من بطاقة السوابق العدلية .4

+ )ة(للمرتحشوالعقلية شهادة طبية مسلمة من طبيب ابلقطاع العام تثبت السالمة اجلسدية  .5

 نسخة واحدة.

ترصحي ابلرشف موقع من طرف املعين ابلأمر مصادق عليه من طرف السلطات اخملتصة ) المنوذج  .6

 رفقته(.

 البنيك. التعريف شهادة .7

 

  باراة التوظيف جبميع الواثئق املكونة للملف.ورة كتابة رمق امتحان اجتياز م رض  ملحوظة:
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