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 مراكش آ سفي

 الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين هجة مراكش آ سفي

  77 72 30 24 05الفاكس:  /  38 42 30 24 05  : مراكش / الهاتف –شارع عالل الفايس، زنقة ايب عبيدة، ادلاودايت 

عادة الانتشارالبرشيةقسم تدبري املوارد   ، مصلحة التدبري التوقعي للموارد البرشية و ا 

    

ىل عمل اكفة آ سفي -جلهة مراكشالأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين  تهنيي  خرجيي ا 

 ن معلية التعبري عن الرغبة يف التعيني ابملديرايتامركز تكوين مفتيش التعلمي املعينني ابجلهة، اىل 

قلميية   2021 غشت  10و يوم الثالاثء  غشت  04  الأربعاءما بني يوم  س تجرى 2021لس نة ال 

 الاجراءات التالية: وفق

  )ونسخها وتوقيعهاتعبئة بطاقات الاختيارات )المنوذج رفقته ( ابملاحس الضويئscanner )

رسالهاو ، التأأجريمسمى برمق PDF بصيغة مرفقة ابلواثئق الرضورية يف ملف واحد  ىل الربيد  ا  ا 

    abdechakour.khaioui@taalim.maاخملصص لهذه الغايةال لكرتوين 

 مقتضيات هامة:

 (؛)اجلدول رفقته التابعة للجهة وترتيهبا املديرايتابختيار مجيع  رضورة التقيد 

  ؛مسؤولية تبعاهتالك من آأدىل مبعلومات خاطئة يتحمل 

 بقي من املناصب  فاميني ييع  ،املطلوبة وابلكيفية ،لك من مل يعرب عن رغبته يف الوقت احملدد

 .الشاغرة

  واملزتوجنيابلنس بة للمزتوجات: 

 .رضورة ارفاق بطاقة الاختيارات بنسخة من عقد الزواج مصادق علهيا حديثة العهد 

 

 :)ابلنس بة لاللتحاق ابلزوج)ة 
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  رضورة ارفاق بطاقة الاختيارات بنسخة من عقد الزواج مصادق علهيا و شهادة معل

 ؛الزوج)ة( آأصلية حدييث العهد

  تعبئة املديرية الاقلميية اليت يعمل هبا الزوج)ة( يف الاختيار الأول.رضورة 

ر آأن معلية التعيني ستمت حسب الاس تحقاق مع الأخذ بعني الاعتبا وجتدر ال شارة هذا،  

 الأولوايت التالية:

  من العدد ال جاميل  40%تعيني اخلاصة ابملرتبني الأوائل يف حدود نس بة الأولوية لطلبات ال

 ؛(ة) للخرجيني واخلرجيات )تتكون هذه الفئة من الطلبات العادية وطلبات الالتحاق ابلزوج

  ؛) ة (لزوجابالالتحاق 

 ؛اتاملزتوجو  نياملزتوجخلرجيني واخلرجيات ا 

  طار المتيزي  تااملزتوجغري  واخلرجيات غري املزتوجنياخلرجيني انث يف ا  عطاء الأولوية لال  مع ا 

 ال جيايب.

 

  0655273757: ملزيد من املعلومات ميكن التصال ابلرمق الهاتفي: ملحوظة*
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ابملديرايت الاقلميية  خرجيي مركز مفتيش التعلميبطاقة الاختيارات اخلاصة بتعيني 

 2021فوج 
 ...........................................اترخي الازدايد: ................................................الامس و النسب:

 ...........................................احلاةل العائلية: .......................................................:التاجريرمق 

 ..............................رمق الهاتف:   ................................................................العنوان الشخيص:

 .........................ة(  )العامةل آأو الاقلمي(: (الزوجمقر معل    ..................... ل(:\)نعمالالتحاق ابلزوج 

 ترتيب الاختيارات حسب الأولوية

 املديرية الاقلميية الرمق الرتتييب
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 حرر ب....................بتارخي:...................       

 التوقيع:        


