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طار إس تكامل إ جرإءإت توظيف إلأس تاذإت   ة يإجلهوية للرتب الااكدميية طر وإلأساتذة أأ يف إ 

    - 2019فوج  - ابملرإكز إجلهوية ملهن إلرتبية وإلتكوين إملتدرابت وإملتدربنيوإلتكوين جلهة سوس ماسة 

ىل اكفة إملعنيات إجلهوية للرتبة وإلتكوين جلهة سوس ماسة وإلتحاقهم مبقرإت معلهم، تعلن إلأاكدميية  إ 

 وإملعنيني ابلأمر أأن هذه إلعملية ستمت وفق إلرتتيبات إلتالية:

 ملف إلتوظيف: -1

 يتكون ملف إلتوظيف من إلواثئق إلتالية: 

  ل جازة؛إ هادةش  صللأ  طابقهتامب شهودم  نسخ (3)الث ث 

  ؛إلبيوميرتية لتعريفل  لوطنيةإ لبطاقةإ صللأ  طابقهتامب شهودم  سخن ( 3) الثث  

 ؛ديثة إلعهد(ح) و نسخة من بطاقة إلسوإبق إلعدليةأأ هادة إلسجل إلعديل ش   

 مسلمة من طبيب إلقطاع إلعام تثبت إلسالمة إجلسدية وإلعقلية للمرتحش؛ هادة طبيةش   

 ؛صادق عليهمو ن طرف إملعين ابلأمر موقع م وفق إلمنوذج إملرفق، ،رصحي ابلرشفت  

دإرة معومية أأو مؤسسة معومية أأو جامعة ش    هادة توقيف إلأجرة ابلنس بة لذلين س بق هلم إلعمل اب 

 ترإبية أأو رشكة لدلوةل إو فرع من رشكة لدلوةل أأو فرع من رشكة عامة أأو هيئة معومية أأخرى.

خمتلف إلواثئق يتعني عىل لك إملتدرابت وإملتدربني إلتأأكد من تطابق إلبياانت إلوإردة يف  هام جدإ:

يدإع إمللف تفا داي لأي تأأخر يف إلتسوية إملالية، وتوضع مجيع إلواثئق يف إملكونة للملف وتصحيحها قبل إ 

 ملف من إلورق إملقوى حيمل الامس إلاكمل وإلسكل وإلتخصص ورمق إلبطاقة إلوطنية للتعريف.

قلميية -2  :إلتعيني ابملديرايت إل 

ابملديرايت  إلتكوينإملتدرابت وإملتدربني إذلين متكنوإ من إلتصديق عىل جمزوءإت  يمت تعيني 

قلميية وفق إل  رتتيبات إلتالية:إل 

 إلتعلمي الابتدإيئ: 1-2

 .للعمل هبا خالل إملبارإة قدموإ ترش يحهم قلميية إليتابملديرايت إل   ني أأساتذة إلتعلمي الابتدإيئيع 
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  إلتعلمي إلثانوي: 2-2

ابملديرايت  يف مرحةل أأوىل ،ابس تثناء ختصص إلرتبية إل سالمية ،أأساتذة إلتعلمي إلثانوي نييع 

قلميية   إملقاييس إلوإردة رفقة بطاقة الاختيارإت.  إعامتدإ عىلإل 

 عىل أأن وفق إلمنوذج إملرفق، ،ذلإ يتعني عىل إملعنيات وإملعنيني ابلأمر تعبئة بطاقة الاختيارإت

قلميية إليت تتوفر عىل إلتخصص إملطلوب  وجواب تضم قة ومرف، إلأفضليةمرتبة حسب مجيع إملديرايت إل 

 إملربرة ابلنس بة للمزتوجات وإملزتوجني ويتعلق إلأمر مبا ييل:ابلواثئق 

 سخة مصادق علهيا من عقد إلزوإج حديثة إلعهد؛ن  

 ؛ملؤسسة إملشغةلإسؤول عن مل إمس وتوقيع وصفة إحتمل  (ة)هادة إلعمل إلأصلية للزوجش  

يف  سخة مصادق علهيا حديثا لبطاقة الاخنرإط يف إلصندوق إلوطين للضامن الاجامتعين  

 يف إلقطاع إخلاص. (ة)حاةل معل إلزوج
 

تضم وإليت  إخلاصة ابلتعلمي إلثانوي ابلرشف وبطاقة الاختيارإت نسخة من إلترصحيتُسحب  

قلميية مقاييس إلتعيني  للأاكدميية:  إلرمسي من إملوقع الالكرتوين، توزيع إملناصبكذإ و يف إملديرايت إل 

https://aref-sm.men.gov.ma   إلرمسية عىل فيس بوك صفحهتاأأو من: www.facebook.com/arefsm. 
  

يدإع إمللفات: -3  إ 

تدربني ابملركز إجلهوي ملهن إلرتبية وإلتكوين سوس ماسة، تودع إلواثئق مل متدرابت وإل لنس بة ل اب 

بنفس إملركز  (لثانويلسكل إلتعلمي إابلنس بة  وإلواثئق إملرفقة بطاقة الاختيارملف إلتوظيف + ) إملطلوبة

ىل غاية  2019يوليوز  15إبتدإء من يوم ، وإلفروع إليت يتابعون هبا تكويهنم  ؛2019 يوليوز 19إ 

سالمية،  وختصص معلومياتفلسفة ملتدربني ختصص وإ لمتدرابتل  ابلنس بة  وختصص تربية إ 

بقسم تدبري إملوإرد إلبرشية  (وإلواثئق إملرفقة بطاقة الاختيارملف إلتوظيف + ) إلواثئق إملطلوبةتودع 

ىل غ 2019 يوليوز 15يوم إبتدإء من ابلأاكدميية إجلهوية للرتبية وإلتكوين جلهة سوس ماسة   ايةـــــــــــإ 

يدإع إلواثئق إخلاصة، علام أأن أأس تاذإت وأأساتذة إلرتبية إل سالمية غري معنيني 2019 يوليوز 25 ابلتعيني  اب 

  اتبعني ملديرية طاطا. ابعتبارمهابملديرايت إل قلميية 
 2019يوليوز  11حرر بأأاكدير بتارخي 


