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 امــــالغ هـــــب

 كاديميةأطر األ األساتذةتوظيف حول الئحة االنتظار الخاصة بمباراة 

 2018دورة دجنبر

 

علم المترشحين لمباراة توظيف  إلى ،تنهي األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش أسفي

أنه  ،رفقته 2ضمن الئحة االنتظار رقم الواردة أسماؤهم  -2018 دجنبردورة -مية أطر االكادياألساتذة 

الكائن بشارع عالل لجهة مراكش آسفي  والتكوينللتربية  الجهويةاألكاديمية يتعين عليهم االلتحاق بمقر 

ابتداء  –"الموارد البشرية ير تدبقسم " واالرتقاء بالموارد البشريةالمهني  مصلحة تدبير المسار -الفاسي 

دريب استكمال ملف الت ، قصد2019 أبريل 02 الثالثاءمن يوم  والنصفالرابعة غاية  إلىمن تاريخه 

 :مصحوبين بالوثائق التالية المفضي للتوظيف

مصادق عليها )وفق النموذج الموضوع رهن اشارة  التدريب المفضي للتوظيف ملفنسختين من  •

 المعنيين باألمر بمصالح األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش اسفي(

 ثالث نسخ مطابقة لألصل من البطاقة الوطنية للتعريف •

ثالث نسخ مطابقة لألصل من شهادة اإلجازة او ما يعادلها مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة  •

 شور في الجريدة الرسميةالمن

ثالث نسخ من عقد االزدياد حديثة العهد تحمل االسم الكامل بالحروف العربية والالتينية )في حالة  •

 عدم التوفر على بطاقة التعريف الوطنية البيوميترية(.

 شيك ملغى او شهادة التعريف البنكي. •

 ية والعقلية للمترشح )ة(.ت السالمة الجسدبشهادة طبية مسلمة من طبيب بالقطاع العام تث •

 . حسن السيرة  أو بطاقة السجل العدلي •

وان كل مترشح لم يستكمل ملفه بالوثائق المذكورة داخل اآلجال المنصوص عليها يعوض  ،هذا

  االستحقاق. بتلقائيا من باقي مترشحي الئحة االنتظار حس

 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

  مراكش آسفيلجهة 
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 كاديميةأطر األ األساتذةمباراة توظيف 

 –دورة دجنبر 2018

 الئحة االنتظار رقم 2

 التكوينمركز  التخصص االسم والنسب  رقم االمتحان
 المقر الرئيس ابن رشد مراكش علوم الحياة واألرض سكينة رابحي 7910090

 الفرع اإلقليمي آسفي اللغة الفرنسية عبدالغني كاسم 7904292

 الفرع اإلقليمي آسفي الرياضيات مصطفى كردي 7902080

 الفرع اإلقليمي آسفي الرياضيات كريمة خربوش 7902102

 المقر الرئيس ابن رشد مراكش اللغة الفرنسية زكرياء سرسار 7904051

 ملحقة المشور مراكش مزدوج سليمة ايت البرج 190381

 الفرع اإلقليمي آسفي مزدوج خديجة اوطوف 591791

 الفرع اإلقليمي آسفي مزدوج مينة اولهنت 590266

 الفرع اإلقليمي آسفي مزدوج هشام عمير 592306

 الفرع اإلقليمي آسفي مزدوج محمد أوالغازي 592308

 الفرع اإلقليمي آسفي الفيزياء والكيمياء محمد الياس عزاف 7908020

  


