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  بــالغبــالغ
 31/2016رقم  : 

 

التمي سميتم   2016برسمم صميف سمنة   المدرسي الصيفي التخييم  لعملية  والمادياإلعداد التربوي واإلداري في إطار             

 تعلمن ،2016 غشم    23 غايمة إلم  2016يوليمو     18  ممن  ءابتمدا ممرحلتين   علم  أسفلهالواردة تنظيمها بمراكز التخييم 

 للقيما  بهم ا المهما والتأطير التربموي وييمأة الخمدما    يةو الماد التربوية   اإلدارةتنتقا  أطر الترشيح ال باب  فتح عن الجمعية 

 . المدرسية بالمخيما  الصيفية

 : مراكز التخييم
 

 المراكز الجبلية المراكز الشاطئية

          مارتيل   أصيلة    -  طنجة  -الجديدة    ـأكادير  

 السعيدية            -         قالمضي
 ايموزار         

 
 وذلك وفق المقاييس التالية : 

 

 

 

 
 

 : الشروط التنظيمية . أ
 

  عل  دبلو  مدير مخيم. حاصال ، والتكوين المهني منتسبا إل  أطر وزارة التربية الوطنية المرشحأن يكون 

  عل  األقل. سنتين األخيرتينالأن يكون قد سبق له العمل كمدير مساعد بالجمعية خالل. 

  البدتنية لأليليةمصحوبا بشهادة طبية  (1) النموذج رقم )أن يعبئ مطبوع طلب الترشيح.  

 : المؤيال  التربوية . ب
 

  في مجال من المجاال  التالية  تربوي متكامل مشروع حالمتر ش أن يقد: 

 المخيم المدرسي وتنمية المهارا  القرائية. 

  في تجويد التعلما  التفتح  والتنشئة االجتماعية ألتنشطةكدعامة   المحترفا  التربوية 

 الموسمم  أو 2016 / 2015   لمختلف األتنشطة التربوية التي شارك فيها خالل الموسم الدراسمي الحمالي لجرد مفص

 . 2014/2015 السابق الدراسي

 

 

  أو تدريب المديرين.  مخيم عل  دبلو  مدير صالحا ، والتكوين المهنيأن يكون منتسبا إل  أطر وزارة التربية الوطنية 

  التفتح. وأتنشطة األساسحول المحترفا  التربوية بالمخيم ودوريا في دعم التعلما  أن يقد  مشروعا تربويا متكامال 

 البدتنية لأليليةمصحوبا بشهادة طبية  (1) مأن يعبئ مطبوع طلب الترشيح ) النموذج رق. 

زاولموا  أو الم ينالمنتسمبين للجمعيمة  للمرشمحينوية في اتنتقا  األطر السمابق ذكريما سمتعط  وتجدر اإلشارة إل  أن األول

  .بنجاح ي ا المها  مع الجمعية خالل السنتين األخيرتين

   مدرببالنسبة للترشيح لمها: 

 وينما التكممن شموايد  تنسم وتمدريب  آخمر بنسمخة ممن بطاقمة مرفقما (3 ) أن يعبئ مطبوع طلب الترشميح )النمموذج رقمم  

، وتعطي األسبقية في اتنتقا  ي ا الفئمة للمنتسمبين البدتنية   لأليليمةو شمهادة طبيمة  المحصل عليها الفنية أوالتربوية 

 بالغ

التربوية اإلدارةاتنتقا  أطر   - 1  

بالنسبة للترشيح لمها  مدير 

 مخيم :

 بالنسبة للترشيح لمها  مساعد

 :مدير
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 للجمعية أو ال ين زاولوا بنجاح ي ا المها  مع الجمعية خالل السنتين األخيرتين.

  
 

 

  مقتصدمها  لللترشيح بالنسبة: 
  متموفرا علم  بموزارة التربيمة الوطنيمة  التكموينالتربيمة وبمؤسسما  ييئمة التسميير الممادي والممالي أن يكون منتميا ألطر

 .المؤيال  المهنية والتجربة الالزمة للقيا  بالمها  المطلوبة

  السنتين األخيرتينأن يكون قد مارس مها  مقتصد أو مقتصد مساعد بالجمعية خالل. 

  السنتين األخيرتين. زاولوا بنجاح ي ا المها  خالل   للمنتسبين للجمعية ال ين وتعطي األسبقية في اتنتقا  ي ا الفئة 

 البدتنية لأليليةمصحوبا بشهادة طبية  (2 ) رقم)النموذج  أن يعبئ مطبوع طلب الترشيح.   

  مقتصدمساعد  بالنسبة للترشيح لمها: 
  متموفرا علم  التكموين بموزارة التربيمة الوطنيمة بمؤسسما  التربيمة و الممادي والمماليأن يكون منتميا ألطر ييئمة التسميير

 .  المؤيال  المهنية والتجربة الالزمة للقيا  بالمها  المطلوبة

  البدتنية لأليليةمصحوبا بشهادة طبية  (2 ) )النموذج رقمأن يعبئ مطبوع طلب الترشيح . 
 

   ييئة الخدما بالنسبة للترشيح لمها : 
 زاولموا بنجماح يم ا  أو الم ينبمؤسسا  التربية والتكوين بموزارة التربيمة الوطنيمة  ينيتم اتنتقا  ي ا الهيئة من بين العامل

 .السنتين األخيرتينالمها  بالمخيما  المنظمة من لدن الجمعية خالل 

 البدتنية لأليليةمصحوبا بشهادة طبية  (4 ) رقم أن يعبئ مطبوع طلب الترشيح )النموذج . 

 الترشيح:إرسال طلبا  
 :المدرسيةالبريد إل  المقر المركزي لجمعية المخيما  الصيفية عبر ترشيح تبعث طلبا  ال

 قبل:كل ييئة وذلك الخاص ب  المطلوبة في الترشيح بالوثائق مرفقة، الرباط –حسان  4423شارع العلويين ص.ب.  ،19 

 الخدما . أعوان أوبالنسبة لمها  مدرب   6201ويوتني  25 

 .الماديةالتربوية و اإلدارة  بالنسبة لمها  6201 ويوتني  30 

 .والسال 

               المكتب الوطني للجمعية            

  

انتقاء أطر التدبير المالي والمادي – 2  


