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 امــــالغ هـــــب

 كاديميةاألساتذة أطر األحول الئحة االنتظار الخاصة بمباراة توظيف 

 2018دورة دجنبر

 

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

أنه  ،رفقته ضمن الئحة االنتظار رقم الواردة أسماؤهم  -2018 دجنبردورة -أطر االكاديمية األساتذة 

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

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

دريب المفضي استكمال ملف الت ، قصد2019 ماي 27االثنين من يوم  والنصفالرابعة غاية  إلىمن تاريخه 

 :مصحوبين بالوثائق التالية للتوظيف

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

 المعنيين باألمر بمصالح األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش اسفي(

 ثالث نسخ مطابقة لألصل من البطاقة الوطنية للتعريف •

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

 المنشور في الجريدة الرسمية

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. •

 السالمة الجسدية والعقلية للمترشح )ة(.ت بشهادة 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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