إعـــالن
تهني إلأاكدميية إجلهوية للرتبية وإلتكوين جلهة مرإكش-آسف إىل عمل أآطر إلأاكدميية إجلهوية للرتبية وإلتكوين إملتدربني جلهة مرإكش-
آسف فوج  2021أآن إيدإع ملف إلتوظيف سيمت ابملؤسسات إلتعلميية مقر إلعمل وذكل يوم  02ش تنرب  2021فور توقيع حمرض
الالتحاق ابلعمل.
يتكون ملف إلتوظيف من:
▪  03نسخ من بطاقة إلتعريف إلوطنية إلبيومرتية؛
▪  03نسخ من شهادة إلجازة أآو إلشهادة إملعرتف مبعادلهتا ،مرفقة بنسخة من قرإر إملعادةل إملنشور ابجلريدة إلرمسية؛
▪ إلترصحي ابلرشف( إلمنوذج رفقته ) ؛
▪  03نسخ لشهادة الاعرتإف ابستيفاء جمزوءإت إلتكوين إملسلمة من طرف إملركز إجلهوي ملهن إلرتبية وإلتكوين؛
▪ شهادة إلسجل إلعديل أآو نسخة من بطاقة إلسوإبق إلعدلية حديثة إلعهد؛
▪ شهادة طبية حديثة إلعهد مسلمة من طبيب ابلقطاع إلعام حتمل خمت وتوقيع إلطبيب إملعاين ،تثبت إلسالمة إجلسدية وإلعقلية
للمرتحش(ة)؛
▪ حمرض الالتحاق ابلعمل
▪ شهادة إلتعريف إلبنيك "  »RIBمؤرش علهيا من طرف إملؤسسة إلبنكية
▪ نسخة حديثة إلعهد من عقد الازدايد حتمل الامس إلاكمل ابحلروف إلعربية وإلالتينية (يف حاةل عدم توفر إملعن(ة) اب ألمر عىل
بطاقة إلتعريف إلوطنية إلبيومرتية)؛
▪ شهادة توقيف إ ألجرة ابلنس بة لذلين س بق هلم إلعمل ابدإرة معومية ،مؤسسة معومية ،جامعة ترإبية ،رشكة لدلوةل ،فرع من رشكة
عامة أآو هيئات معومية أآخرى.
يوضع ملف إلتوظيف اكمال دإخل ظرف كبري يكتب عليه إملعطيات إلشخصية إ ألتية :الامس وإلنسب ،رمق ب.ت.و ،إلسكل،
إلتخصص ،إملديرية إلقلميية ورمق إلهاتف ،ورمق الامتحان.
هام :تفاداي ألي تأأخري يف تسوية إلوضعية إلدإرية وإملالية للمعنيني اب ألمر ،يرىج مهنم إلتأأكد من إملطابقة إلتامة للمعطيات إلشخصية
(الامس وإلنسب ابلعربية وإ ألحرف إلالتينية ،رمق ب-ت-و ،اترخي الازدايد )...إلوإردة يف مجيع إلواثئق إملدىل هبا مع تكل إلوإردة يف بطاقة
إلتعريف إلوطنية ،مع الاحتفاظ بنفس إلتوقيع يف إلواثئق (حمرض الالتحاق ابلعمل ،إلترصحي ابلرشف)  .هذإ وجتدر إلشارة إىل أآن مجيع
إلواثئق إملدىل هبا جيب أآل يتعدى اترخيها أآو اترخي إملصادقة علهيا  3أآشهر وذكل إبتدإء من اترخي إيدإع ملف إلتوظيف.

تصريح بالشرف
أنا الموقع (ة) أسفله:
السيد(ة).......................................................................................... :
الحامل(ة) للبطاقة الوطنية للتعريف رقم....................................................... :
أصرح بشرفي أنني :
✓
✓
✓

✓

لم أستفد من التقاعد النسبي
لم يسبق لي االستفادة من المغادرة الطوعية
ال أزاول حاليا أية وظيفة ،وال أمارس أي نشاط في القطاع الخاص ،وغير مرتبط (ة) بعقد تشغيل مع أي
مشغل آخر ،وأنني أتحمل كامل المسؤولية في التبعات القانونية المترتبة عن المقتضيات المنصوص عليها في
المادة  42من مدونة الشغل.
اطلعت على النظام األساسي الخاص بأطر االكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة مراكش -آسفي وعلى علم
بأنه سيتم توظيفي في إطاره وألتزم احترام جميع مقتضياته بعد تعييني بإحدى مؤسسات التعليم العمومي
الواقعة في المجال الترابي لهذه األكاديمية.

إمضاء المعني(ة) باألمر

المصادقة وتصحيح االمضاء من طرف السلطات
المختصة

