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 إعالن 
لسنة   تكوين مفتش ي التعليمخريجي مركز  إلى علم  الدار البيضاء سطاتلجهة  للتربية والتكوين األكاديمية الجهوية  تنهي

البيضاء  بجهة    املعينون   2022 ل  سطاتالدار  االختيار  بطاقات  استقبال  عملية  في  التعيين  أنها شرعت  في  الرغبة  عن  لتعبير 

 التالية: وفق اإلجراءات  وذلكباملديريات اإلقليمية بهذه الجهة 

 : تعبئة بطاقة االختيار -1

 تعبأ بطاقة االختيار رفقته بكل دقة مع ضرورة توقيعها.

 . رفقتهاملعلن عنها االختيارات يتعين لزوما ترتيب جميع  

 : مقاييس التعيين -2

 يتم التعيين باملديريات اإلقليمية على الشكل التالي: 

حدود   -أ  في  األوائل  باملرتبين  الخاصة  للطلبات  لل   %40األولوية  اإلجمالي  العدد  حسب    خريجين وال   خريجاتمن 

 االستحقاق؛

 ثم لطلبات التعيين قصد االلتحاق بالزوج)ة( حسب االستحقاق؛  - ب

 التعيين املتعلقة املتزوج)ة( حسب االستحقاق؛ثم لطلبات  - ت

 . غير املتزوجين مع إعطاء األولوية لإلناث حسب االستحقاقبثم لطلبات التعيين املتعلقة  - ث

 : الوثائق املرفقة -3

 اإلعالن.   هذادور صثالثة أشهر قبل تاريخ  يراعى في الوثائق املرفقة أال يزيد تاريخها 

 :االلتحاق بالزوج)ة(  •

 الزوج)ة( بنفوذها الترابي لزوما في االختيار األول ببطاقة االختيار؛تعبئة املديرية اإلقليمية التي يعمل  -

 نسخة من عقد الزواج مصادق عليها؛ -

 شهادة عمل الزوج)ة( أصلية تحمل اسم وصفة املشغل؛  -

 من بطاقة االنخراط في صندوق الضمان االجتماعي بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص؛  مصادق عليها نسخة -

           26/07/2022: البيضاء في الدار  
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 للممارسين للمهن الحرة مصادق عليها.  نسخة من السجل التجاري بالنسبة -

 املتزوج)ة(:  •

 عمل الزوج)ة( أو عدم التوفر على شروط االلتحاق بالزوج)ة( يتم اإلدالء ب:   في حالة عدم

 مصادق عليها؛ نسخة من عقد الزواج  -

 طلب مزدوج:  •

مزدوج بطلب  التعيين  في  الراغبين  للزوجين  اسم  بالنسبة  تأجير،  رقم  عليهما مسك  تعبئة    فينبغي  مع  الزوج)ة(  ونسب 

 االختيارات الخاصة بكل واحد منهما بنفس الترتيب. 

 نسخة من عقد الزواج مصادق عليها؛ -

 إيداع امللف  -4

بمقر األكاديمية    -البشرية وإعادة االنتشارمصلحة التدبير التوقعي للموارد    –يودع امللف بقسم تدبير املوارد البشرية  

متم   ، وذلك قبل الكائن بملتقى شارع ابن سينا وشارع سيدي عبد الرحمنالجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات  

فيما بقي من    كل من لم يعبر عن رغبته في الوقت املحدد، وبالكيفية املطلوبة، يعين ، علما أنه  2022  يوليوز    28  الخميس    يوم

 . من أدلى بمعلومات مغلوطة يتحمل مسؤولية تبعاتها كلو  املناصب،


