
 
 
 
 

 

 الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين

 ادلار البيضاء سطاتجلهة 

للرتبية والتكوين  البيضاء سطاتهة جلالأاكدميية اجلهوية   ادلار 

 النإعـ

لموظفات واملوظفين املدرجة أسماؤهم في اللوائح اإلسمية التي وضعتها "عن بعد" ل عاينةاملمن أجل تسهيل إجراء 

لبات االنتقال ألسباب واملتعلقة بط (www.men.gov.ma)باملوقع االلكتروني الخاص بها  2020يوليوز  16بتاريخ وزارة ال

لن األكاديمية الجهوية للتربية تعمرضية وطلبات االستفادة من املعاش قبل بلوغ سن التقاعد لعدم القدرة البدنية، 

وذلك باستعمال البريد  amsTeأن هذه املعاينة ستتم عبر منصة  الدار البيضاء سطاتالتكوين لجهة و 

يتعين عليه  taalim.ma ت واملعنيين باألمر، علما أن كل من ال يتوفر على البريد اإللكتروني للمعنيا taalim.ma االلكتروني

 ربط االتصال باملديرية اإلقليمية التي يعمل بها قصد تسلم اسم املستعمل و القن السري الخاص به.

واملعنيين باألمر الولوج لهذه املنصة عبر هذا البريد اإللكتروني وفق الجدولة املعلن عنها وعليه يتعين على املعنيات 

 وانتظار تلقي استدعاء إلكتروني، عبر هذه املنصة، من طرف اللجنة الطبية املركزية قصد ربط االتصال بهم وإجراء املعاينة

  .عن بعد"

كاديمية األ ستعملالعمليتين غير املتمكنين من الولوج لهذه املنصة، فوبالنسبة للمشاركات واملشاركين في هاتين 

 ثنيناإلخالل الفترة املتراوحة ما بين  ،التابعة لها املديريات اإلقليميةو  الدار البيضاء سطاتالجهوية للتربية والتكوين لجهة 

وإرشادهم وتقديم الدعم  همالستقبال ،إقليمو عمالة  فضاء، معد تقنيا، بكل، على توفير منه 28 الثالثاءو  2020يوليوز  20

  إجراء هذه املعاينة.ي لتمكينهم من التقن

ية يمكنهم التوجه إلى أقرب فضاء إقليمي ملقر تواجدهم سواء باملدير وتجدر اإلشارة أن املعنيات واملعنيين باألمر 

 أو باملديريات اإلقليمية األخرى بالجهة أو خارج الجهة. األصلية اإلقليمية
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 :تيةاآلالهاتفية وللمزيد من املعلومات يمكن االتصال باألرقام 

بن مسيك املديرية اإلقليمية 0672225296 بنسليماناملديرية اإلقليمية   0700780378 

سطاتاملديرية اإلقليمية  0662445931 المحمديةاملديرية اإلقليمية   0641993713 

آنفا- ءالدار البيضا املديرية اإلقليمية سيدي بنوراملديرية اإلقليمية  0607352565   0666107895 

مرس السلطان-الفداء املديرية اإلقليمية  الجديدةاملديرية اإلقليمية  0601712333   0661644702 

برشيد املديرية اإلقليمية 0662165373 عين السبعاملديرية اإلقليمية   0601725409 

عين الشقاملديرية اإلقليمية  النواصراملديرية اإلقليمية  0661792027   0601713531 

الحي الحسنياملديرية اإلقليمية  مديونةاملديرية اإلقليمية  0673253643   0672422395 

موالي رشيداملديرية اإلقليمية  سيدي البرنوص ياملديرية اإلقليمية  0661759885   0666889882 

 

 


