







المملكـة المغربيــة

وزارة .................................... 

إلــى
السيد ..............................  


الموضوع : استدعاء لحضور اجتماع المجلس التأديبي.
 

سلام تام بوجود مولانا الإمام،

 وبعد ، علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه  ،   أخبركم أنه تقرر إحالة السيدة .................الدرجة............ على المجلــــس التأديبي يوم .................. ابتداء من الساعة .................... بمقر .............. وذلك بسبب إخلاله بواجباته  المهنية .

وعليه المطلوب منكم حضور الاجتماع المذكور أعلاه في التاريخ والساعة المحددين أعلاه بصفتكم ترأسون اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء رقم ...... المختصة إزاء ......................... .  


				والســــــلام .




























المملكـة المغربيــة

وزارة .......................................


إلــى
السيد ..................
تحت إشراف
السيد ..............................  


الموضوع : استدعاء لحضور اجتماع المجلس التأديبي.
 

سلام تام بوجود مولانا الإمام،

 وبعد ، علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه  ،   أخبركم أنه تقرر إحالة السيد .................. على المجلــــس التأديبي يوم ............... ابتداء من الساعة ........... بمقر ............. وذلك بسبب إخلاله بواجباته المهنية .

وعليه المطلوب منكم حضور الاجتماع المذكور أعلاه في التاريخ والساعة المحددين أعلاه بصفتكم تمثلون .......... في حظيرة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء رقم .......... المختصة إزاء ........................


				والســــــلام .



























المملكـة المغربيــة

وزارة ........................................ 


إلــــى
السيد .....................
تحت إشراف 
السيد ................................
		

الموضوع : استدعاء للمثول  أمام المجلس التأديبي 

سلام تام بوجود مولانا الإمام،

 وبعد ، علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه  ،  اطلب منكم المثول أمام اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء إطار .....................والتي ستجتمع بمثابة مجلس تأديبي للبث في ملفكم وذلك يوم ..................................  ابتداء من الساعة ................. بمقر .............. .
وأذكركم بالمناسبة بمقتضيات الفصل 67 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1373 ( 24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي ينص على مايلي : 
"للمــــوظف  المتهم الحق في أن يطلع على ملفه الشخصي بتمامه  وعلى جمـــــيع الوثائق الملحقة به وذلك بمجرد ماتقام عليه دعوى التأديب ، ويمكنه أن يقدم للمجلس التأديبي ملاحظات شفاهية أو كتابية وأن يستحضر  بعض الشهود  وان يحضر معه مدافعا باختياره وللإدارة أيضا حق إحـــضار الشــهود ". 
لذا ادعوكم إلى الحضور في التاريخ والساعة المحددين أعلاه.

والســــلام 










المملكـة المغربيــة

وزارة .............................. 

إلــــى
السيد ....................
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السيد ............................................
	

الموضـــوع : استدعاء للإطلاع على ملفكم التأديبي.

ســلام تــام بوجود مــولانــا الإمــام،

وبعد، علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، وبناء على الأعمال المنسوبة إليك والمتمثلة في ............................................................................. وهو ما يشكل إخلالا بواجباتكم المهنية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. أخبركم أنه تقرر عرضكم على المجلس التأديبي الذي سينعقد قريبا وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 67 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

لذا، أطلب منكم الحضور إلى ( قسم المـــوارد البشريـــة) يــوم ............. ابتداء من الساعة ..............  للإطلاع على ملفكم التأديبي.


								والســـــــــلام.






