
 
 
 
 
 
 
 

 

 الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين

 مراكش آ سفي

 الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين هجة مراكش آ سفي
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عادة الانتشارقسم تدبري املوارد البرشية  ، مصلحة التدبري التوقعي للموارد البرشية و ا 

          إعـالن

من أجل تسهيل إجراء املعاينة "عن بعد" للموظفات واملوظفين املدرجة أسماؤهم في اللوائح إلاسمية التي 

الانتقال واملتعلقة بطلبات  (www.men.gov.ma)باملوقع الالكتروني الخاص بها  1202 ماي 07بتاريخ وزارة وضعتها ال

لن ألاكاديمية الجهوية ألسباب مرضية وطلبات الاستفادة من املعاش قبل بلوغ سن التقاعد لعدم القدرة البدنية، تع

وذلك باستعمال البريد  Teamsأن هذه املعاينة ستتم عبر منصة  ،مراكش أسفيالتكوين لجهة للتربية و 

يتعين  taalim.ma ا أن كل من ال يتوفر على البريد إلالكتروني للمعنيات واملعنيين باألمر، علم taalim.ma الالكتروني

 عليه ربط الاتصال باملديرية إلاقليمية التي يعمل بها قصد تسلم اسم املستعمل و القن السري الخاص به.

الجدولة املعلن وعليه يتعين على املعنيات واملعنيين باألمر الولوج لهذه املنصة عبر هذا البريد إلالكتروني وفق 

عنها وانتظار تلقي استدعاء إلكتروني، عبر هذه املنصة، من طرف اللجنة الطبية املركزية قصد ربط الاتصال بهم وإجراء 

 عن بعد".  املعاينة

ستعمل ، فغير املتمكنين من الولوج لهذه املنصةوبالنسبة للمشاركات واملشاركين في هاتين العمليتين 

واملديريات إلاقليمية التابعة لها، خالل الفترة املتراوحة ما بين  مراكش أسفيلتربية والتكوين لجهة ألاكاديمية الجهوية ل

وإرشادهم وتقديم  همعلى توفير فضاء، معد تقنيا، بكل إقليم، الستقبال ،2021ماي  28يوم الجمعة و  ماي 17 إلاثنين

 إجراء هذه املعاينة.ي لتمكينهم من الدعم التقن

ية رة أن املعنيات واملعنيين باألمر يمكنهم التوجه إلى أقرب فضاء إقليمي ملقر تواجدهم سواء باملدير وتجدر إلاشا

 أو باملديريات إلاقليمية ألاخرى بالجهة.ألاصلية  إلاقليمية

 :تيةآلاالهاتفية وللمزيد من املعلومات يمكن الاتصال باألرقام 

 0655273757 مراكش أسفي كاديمية الجهوية للتربية والتكوين ألا
الصويرةبالمديرية اإلقليمية   0654828299 

0673086542 

  مراكشب املديرية إلاقليمية
0662093480 

0661488167 

شيشاوة     ب إلاقليمية املديرية  0654828273 

0673086538 

أسفيباملديرية إلاقليمية   0661907718 

0662016893 

حامنةر الباملديرية إلاقليمية   
0668425662 

اليوسفيةباملديرية إلاقليمية   0661269359 

0662893657 

الحوز باملديرية إلاقليمية   
0673086512 

 
قلعة السراغنةباملديرية إلاقليمية   0673086522 

 

https://www.men.gov.ma/

