
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

ىل الارتقاء بأ دإء إملركز إجلهوي ملهن إلرتبية وإلتكوين، تعلن   طار موإصةل إجلهود إلرإمية إ  يف إ 

وي ملهن إلرتبية ، بتنس يق مع إملركز إجلهإل اكدميية إجلهوية للرتبية وإلتكوين جلهة سوس ماسة أ هنا ستنظم

دإرية ابملركز إجلهوي ملهن إلرتبية وإل  وإلتكوين، دإريني للقيام مبهام إ  تكوين معلية إنتقاء أ طر وموظفني وتقنيني إ 

 ة يف إجلدول إملرفق هبذإ إل عالن، وذكل وفقوفق إملناصب إحملدد ،جلهة سوس ماسة وملحقته وفروعه

 إل جرإءإت إلتالية:

 رشوط إلرتش يح -1

 :إلعاملني جبهة سوس ماسة إلتالية من إملوظفنييفتح ابب إلرتش يح يف وجه إلفئات 

إل طر وإملوظفون إملرمسون، إخلاضعون ملقتضيات إلنظام إل سايس إخلاص مبوظفي وزإرة  

ىل أ طر إدلمع إل دإري  إلرتبية إلوطنية وإملنمتون لهيئة إلتس يري وإملرإقبة إملادية وإملالية أ و إ 

 وإلرتبوي؛

ئات ساس ية إخلاصة ابلهي إل طر وإملوظفون إملرمسون، إخلاضعون ملقتضيات إل نظمة إل   

دإرية؛  إملشرتكة بني إلوزإرإت، إملزإولون ملهام إ 

إف عىل إخلزإنة أ و ابل رش  إمللكفونإمللحقون إلرتبويون إملزإولون ملهام إلتحضري إلرتبوي، أ و  

 عىل إلقاعات إملتعددة إلوسائط.

 إختيار مقرإت إلعمل -2

لمهام إملطلوبة ويمت فروعه إملطابقة ل و وملحقته ميكن إلرتش يح مجليع إملناصب إملفتوحة ابملركز  

 ؛1مق جلدول إمللحق راب إحلاجيات إملعرب عهناترتيب مقرإت إلعمل حسب إل ولوية بناء 

ل يف إملركز إجلهوي ملهن إلرتبية وإلتكوين إذلي يوجد ابجلهة إليت ينمتي ميكن ل   إلرتش يح إ 

لهيا إملرتحش)ة(.  إ 
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 ملف إلرتش يح  -3

 إلتالية:تكون ملف إلرتش يح من إلواثئق ي  

، تمت تعبئته بلك دقة وعناية، ويكون مشفوعا 2طلب إملشاركة وفق إلمنوذج إمللحق رمق  

 برأ ي إلرئيس إملبارش وموقعا من طرفه؛

 نسخة من أ خر شهادة حمصل علهيا؛ 

 ؛أ نشطة ...( –تكوينات  –نسخة من إلواثئق إملعززة مللف إلرتش يح )تدإريب  

موقع من طرف إلرئيس إملبارش  3إلمنوذج إمللحق رمق بيان إخلدمات إلسابقة للمرتحش وفق  

 للمرتحش؛

 إلسرية إذلإتية للمرتحش)ة(. 

 مسطرة إلرتش يح -4

يدإع ملفه ابل دإرة إليت )ة(يتعني عىل إملرتحش   إلرإغب)ة( يف إلتباري عىل إملناصب إملفتوحة، إ 

لهيا قبل ممت  رسال ملفات إلرتش يح 2022 يناير 15يوم ينمتي إ  إ ىل  عرب إلسمل إل دإري، وإليت ستتوىل إ 

 .2022يناير  17م و يإملقر إلرئيس للمركز إجلهوي ملهن إلرتبية وإلتكوين وذكل قبل ممت 

هذإ، ويعترب لغيا لك ترش يح ل يس تويف إلرشوط إملنصوص علهيا أ عاله، أ و مل حيظ مبوإفقة  

 إلرئيس إملبارش.

 إل عالن عن إلنتاجئ -5

ية يمت إل عالن عن إلنتاجئ إلهنائية ابل اكدميية إجلهوية للرتبية وإلتكوين وابملركز إجلهوي ملهن إلرتب  

 .2022فربإير  07وإلتكوين، قبل ممت يوم 

 2022 يناير 05ادير يف: ـــــــــأ ك
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