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عادة االنتشارالبشريةقسم تدبير الموارد   ، مصلحة التدبير التوقعي للموارد البشرية و ا 

    

 إعالن
لى علم كافة آ سفي -لجهة مراكشالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين  تنهيي  جيخري ا 

 عيين ابلمديرايتن عملية التعبير عن الرغبة في الت امركز تكوين مفتشي التعليم المعينين ابلجهة، الى 

قليمية   0202 غشت  11و يوم الثالاثء  غشت  08  ما بين يوم السبت س تجرى 0202لس نة اال 

 االجراءات التالية: وفق

  )ابلماسح الضوئ ونسخها وتوقيعهاتعبئة بطاقات االختيارات )النموذج رفقته( يscanner )

رسالهاو ، التأأجيرمسمى برقم PDF بصيغة مرفقة ابلواثئق الضرورية في ملف واحد  لى  ا  ا 

لكتروني      abdechakour.khaioui@taalim.maالمخصص لهذه الغايةالبريد اال 

  لب تحميل الواثئق المثبتة لوضعية الط معاالختيارات مسك نفس معطيات بطاقة ضرورة

البريد  وذلك ابس تعمال   ms.men.gov.ma-https://aref كاديميةلأ ل االلكتروني ابلموقع

 .الخاص بكل مترشح taalim.maاال لكتروني 

 مقتضيات هامة:

 (؛ته)الجدول رفق  التابعة للجهة وترتيبها المديرايتابختيار جميع  ضرورة التقيد 

 ؛كل من آأدلى بمعلومات خاطئة يتحمل مسؤولية تبعاتها 

 بقي من  يماف ين ي يع  ،المطلوبة وابلكيفية ،كل من لم يعبر عن رغبته في الوقت المحدد

 .المناصب الشاغرة

  والمتزوجينابلنس بة للمتزوجات: 

 .حديثة العهدضرورة ارفاق بطاقة االختيارات بنسخة من عقد الزواج مصادق عليها  
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 :)ابلنس بة لاللتحاق ابلزوج)ة 

  ضرورة ارفاق بطاقة االختيارات بنسخة من عقد الزواج مصادق عليها و شهادة عمل

 ؛الزوج)ة( آأصلية حديثي العهد

  تعبئة المديرية االقليمية التي يعمل بها الزوج)ة( في االختيار الأول.ضرورة 

آأن عملية التعيين ستتم حسب االس تحقاق مع الأخذ بعين االعتبار  وتجدر اال شارة هذا،  

 الأولوايت التالية:

  من العدد اال جمالي  02%تعيين الخاصة ابلمرتبين الأوائل في حدود نس بة الأولوية لطلبات ال

 ؛(ة) للخريجين والخريجات )تتكون هذه الفئة من الطلبات العادية وطلبات االلتحاق ابلزوج

  ؛) ة (لزوجابااللتحاق 

 ؛اتالمتزوجو  ينالمتزوج لخريجين والخريجات ا 

  طا تاالمتزوجغير  والخريجات غير المتزوجينالخريجين انث في ا  عطاء الأولوية لال  ر مع ا 

 التمييز اال يجابيي.

 

  2566005060: لمزيد من المعلومات يمكن االتصال ابلرقم الهاتفي: ملحوظة*
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 ديرايت االقليمية ابلم خريجي مركز مفتشي التعليمبطاقة االختيارات الخاصة بتعيين 

 0202فوج 
 ...........................................اتريخ االزدايد: ................................................االسم و النسب:

 ...........................................الحالة العائلية: .......................................................:التاجيررقم 

 ..............................رقم الهاتف:   ................................................................العنوان الشخصي:

 .........................ة(  )العمالة آأو االقليم(: (الزوجمقر عمل    ..................... ال(:\)نعمااللتحاق ابلزوج 

 ترتيب االختيارات حسب الأولوية

 المديرية االقليمية الرقم الترتيبيي
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