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  إعالن

 

 السادةالسيدات و  خنيفرة إلى علم ـ للتربية والتكوين لجهة بني مالل تنهي األكاديمية الجهوية

الخاصة في استقبال ملفات التوظيف  ستشرع، أنها 2019فوج  ،املتدربيناملتدربات و  األساتذةاألستاذات و 

     :واملتكونة من  بهم

 .ثالث نسخ( الجامعية )في ةلشهادعليها لنسخة مصادق  

 .)في ثالث نسخ( لبطاقة الوطنية للتعريفمصادق عليها ل نسخة 

 .أو نسخة من السوابق العدلية السجل العدلينسخة من  

تثبت القدرة العقلية والبدنية للقيام  من طرف طبيب بالقطاع العام مسلمةية شهادة طب 

 .بمهام التدريس

 .ثالث نسخ( )في شهادة التعريف البنكي 

 .العهد حديثتيسيتين صورتين شم 

باألمر مصادق عليه من طرف السلطات )ة(تصريح بالشرف موقع من طرف املعني 

 (.رفقته النموذج(املختصة 

 ،إدارة عمومية أو مؤسسة عموميةب للذين سبق لهم العمل شهادة توقيف األجرة بالنسبة 

 .هيئات عمومية أخرى  فرع من شركة عامة أوأو  ،شركة للدولة أو  ،جماعة ترابيةأو 

الوطنية  رقم بطاقتهو  باألمر  )ة(املعني اسمويحمل الوثائق املذكورة يتضمن  ظرف 

 ورقم الهاتف. نمركز التكوي و املديرية اإلقليميةو  التخصصو  كوالسل

 

التي لتربية والتكوين ا ملهن الجهوية باملراكز ملفاتهم  باألمر إيداعاملعنيين و  املعنيات من يرجى لذا،

 .2019يونيو  21إلى غاية  ابتداء من تاريخ هذا اإلعالنوذلك  ،همتابعون فيها تكويني

 2019 ماي 30ني مالل، في ب                                                             



ابلرشف ترصحي  
 

 ........................................................................)ة( ، الس يدأ سفهلأ ان املوقع 

أ نين:برشيف  ، أ رصح............احلامل لبطاقة التعريف الوطنية رمق:..............................................  

دارة معومية أ و مؤسسة معومية أ و جامعة ترابية أ و رشكة  - طار املغادرة الطوعية دلى ا  مل أ س تفد من أ ي تعويض يف ا 

 .يئات معومية أ خرىه لدلوةل أ و فرع من رشكة عامة أ و 

 .مل أ س تفد من التقاعد النس يب -

 .ل أ ي وظيفة أ و نشاط يف القطاع اخلاصاو أ ز  ال -

لية يف التبعات القانونية املرتتبة عن واملسؤ  اكملين أ حتمل نحاليا بأ ي عقد شغل مع أ ي مشغل، وأ   )ة(غري مرتبط  -

 من مدونة الشغل. 42املقتضيات املنصوص علهيا يف املادة 

 

 )ة(توقيع املرصح

 

 


