
  آسفي 
  ـ مصلحة التواصل وتتبع أشغال المجلس اإلداري ـ

 مراكش 

   األساتذة أطر األكادیمیة

  .%.95حضور قاربت 

عدد المترشحات والمترشحین  أن مراكش آسفي،

 17513، قد بلغ 2019الكتابیة الخاصة بمباراة توظیف األساتذة أطر األكادیمیة ـ دورة نونبر 
   .مترشحة ومترشحا بالتعلیم اإلبتدائي
كادیمیة، اإلجراء بالمدیریات الثمانیة التابعة لأل

في أجواء تھا قانطالوكانت  .مركزا بالنسبة للُثانوي
، من حیث اإلعداد وتوفیر كافة المستلزمات والشروط المساعدة على إنجاحھا، وذلك تجسیدا لموثوقیتھا 

ملفات المترشحات  قبالتسكبیر لعملیة ا
والمترشحین، وتسھیل إیداع الترشیحات، وذلك ضمانا لحقوق كافة المرتفقات والمرتفقین الراغبات والراغبین 
یة واسعة النطاق من أجل إخبار كافة المدعوات والمدعوین 

الشيء الذي ترجمتھ نسبة اتیة، سعبر مختلف الوسائط المتاحة وعبر منصات إعالنیة مؤس

ھذه الدورة انخراطا كبیرا في صفوف كل مكونات منظومة التربیة والتكوین بالجھة، بحیث تجند 
إلى جانب أعضاء لجنتي الثانوي واالبتدائي 

طات تتبع مختلف عملیات ومحبالمكلفتین بمختلف العملیات المرتبطة بمباراة توظیف األساتذة أطر األكادیمیة، 
على أجواء عن قرب والوقوف  االمتحان

، أستاذة وأستاذا، من األساتذة أطر 2458
، علما أن 2019نونبر  14 یوم ، وكان آخر أجل إلیداع الترشیحات ھو

 الفاعلین مختلفوالتفاعل اإلیجابي ل االنخراط الجدي
النجاح في والتوفیق  متمنیة للجمیع، الھامة

االلتحاق بركب التربیة والتكوین باألكادیمیة، وبالتالي المساھمة في مختلف اإلصالحات واألوراش التي یتم 

ومختلف األجھزة األمنیة السلطات المحلیة 
دون إغفال الدعم  ، من أجل إنجاح ھذه المحطة التربویة ومثیالتھا،

آباء وأولیاء التلمیذات والتالمیذ والشركاء االجتماعیین وجمعیات أمھات 
مختلف  البناء الذي تقدمھالكبیر والدعم 

وإبرازھا لمجھودات ونجاحات منظومة التربیة 

    

  2019نونبر  16: مراكش

 ـ مراكشجھة ـ األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین  
ـ مصلحة التواصل وتتبع أشغال المجلس اإلداري ـ

مراكش  –شارع عالل الفاسي، زنقة ابي عبیدة، الداودیات

  

  

 بالغ إخباري

األساتذة أطر األكادیمیةتوظیف أجواء عادیة طبعت مباراة  
  ـ 2019دورة نونبر  ـ

حضور قاربت  نسبةمترشحة ومترشحا، و 17513

مراكش آسفي،لجھة للتربیة والتكوین األكادیمیة الجھویة 

الكتابیة الخاصة بمباراة توظیف األساتذة أطر األكادیمیة ـ دورة نونبر 
مترشحة ومترشحا بالتعلیم اإلبتدائي 11659بالتعلیم الثانوي و 5854موزعین بین 

اإلجراء بالمدیریات الثمانیة التابعة لألمرت ھذه االمتحانات في أجواء عادیة، بجمیع مراكز 
مركزا بالنسبة للُثانوي 16و لالبتدائيمركزا بالنسبة 

، من حیث اإلعداد وتوفیر كافة المستلزمات والشروط المساعدة على إنجاحھا، وذلك تجسیدا لموثوقیتھا 
  .ن تكافؤ الفرص بین جمیع المترشحات والمترشحین

كبیر لعملیة اإیالء اھتمام ونظرا لإلقبال الكبیر الذي عرفتھ ھذه األكادیمیة، فقد تم 
والمترشحین، وتسھیل إیداع الترشیحات، وذلك ضمانا لحقوق كافة المرتفقات والمرتفقین الراغبات والراغبین 

یة واسعة النطاق من أجل إخبار كافة المدعوات والمدعوین كما تم تخصیص حملة إعالم
عبر مختلف الوسائط المتاحة وعبر منصات إعالنیة مؤس

  .%95حضور المترشحات والمترشحین التي قاربت 
ھذه الدورة انخراطا كبیرا في صفوف كل مكونات منظومة التربیة والتكوین بالجھة، بحیث تجند 

إلى جانب أعضاء لجنتي الثانوي واالبتدائي  ،ت لجان جھویة وإقلیمیةقامو .الجمیع إلنجاح ھذه المحطة الھامة
المكلفتین بمختلف العملیات المرتبطة بمباراة توظیف األساتذة أطر األكادیمیة، 

االمتحانمراكز  تفقدتم جراء، حیث إلى اإل عدادومراحل ھذه اإلمتحانات من اإل
  .ظروف اإلجراء علىاجتیاز ھذه االمتحانات، و

2458، فقد سبق لھذه األكادیمیة أن أعلنت عن مباراة توظیف 
، وكان آخر أجل إلیداع الترشیحات ھو2019أكتوبر 

  . 2019نونبر  16 ھراء المباراة ھو یوم
االنخراط الجديومن خالل ھذا البالغ، تسجل األكادیمیة، بارتیاح كبیر،

الھامةعلى إنجاح ھذه المحطة  توفیر كافة الوسائل المساعدة
االلتحاق بركب التربیة والتكوین باألكادیمیة، وبالتالي المساھمة في مختلف اإلصالحات واألوراش التي یتم 

  . تنزیلھا في منظومة التربیة والتكوین
السلطات المحلیة وتقدمھ ھ تقدمتشید األكادیمیة، مرة أخرى، بما 

، من أجل إنجاح ھذه المحطة التربویة ومثیالتھا،، من خدمات محمودة
الشركاء االجتماعیین وجمعیات أمھات الذي تقدمھ المصالح الخارجیة و

الكبیر والدعم كما ال یفوت ھذه األكادیمیة أن تنوه بالدور . تمع المدني
وإبرازھا لمجھودات ونجاحات منظومة التربیة تربویة مواكبتھا لمختلف المحطات ال

  األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین
  آسفيـ  مراكشجھة 
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17513

األكادیمیة الجھویة  تعلن     

الكتابیة الخاصة بمباراة توظیف األساتذة أطر األكادیمیة ـ دورة نونبر  لالمتحانات
موزعین بین  ،مترشحة ومترشحا

مرت ھذه االمتحانات في أجواء عادیة، بجمیع مراكز قد و   
مركزا بالنسبة  39والتي بلغ عددھا 

، من حیث اإلعداد وتوفیر كافة المستلزمات والشروط المساعدة على إنجاحھا، وذلك تجسیدا لموثوقیتھا مضبوطة
ن تكافؤ الفرص بین جمیع المترشحات والمترشحیناضمومصداقیتھا في 

ونظرا لإلقبال الكبیر الذي عرفتھ ھذه األكادیمیة، فقد تم       
والمترشحین، وتسھیل إیداع الترشیحات، وذلك ضمانا لحقوق كافة المرتفقات والمرتفقین الراغبات والراغبین 

كما تم تخصیص حملة إعالم. لمباراةفي اجتیاز ھذه ا
عبر مختلف الوسائط المتاحة وعبر منصات إعالنیة مؤسالجتیاز ھذه المباراة، 

حضور المترشحات والمترشحین التي قاربت 
ھذه الدورة انخراطا كبیرا في صفوف كل مكونات منظومة التربیة والتكوین بالجھة، بحیث تجند  عرفتكما       

الجمیع إلنجاح ھذه المحطة الھامة
المكلفتین بمختلف العملیات المرتبطة بمباراة توظیف األساتذة أطر األكادیمیة، 

ومراحل ھذه اإلمتحانات من اإل
اجتیاز ھذه االمتحانات، و

، فقد سبق لھذه األكادیمیة أن أعلنت عن مباراة توظیف ولإلشارة     
أكتوبر  31األكادیمة، بتاریخ 

راء المباراة ھو یومتاریخ إج
ومن خالل ھذا البالغ، تسجل األكادیمیة، بارتیاح كبیر،     
توفیر كافة الوسائل المساعدة فيالمتدخلین و

االلتحاق بركب التربیة والتكوین باألكادیمیة، وبالتالي المساھمة في مختلف اإلصالحات واألوراش التي یتم 
تنزیلھا في منظومة التربیة والتكوین

تشید األكادیمیة، مرة أخرى، بما وفي نفس اإلطار،       
، من خدمات محمودةوالمجالس المنتخبة

الذي تقدمھ المصالح الخارجیة والكبیر 
تمع المدنيجمالئات ھیوباقي 

مواكبتھا لمختلف المحطات ال، عبر وسائل اإلعالم
  .والتكوین




