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وزارة التعليم العالي
و البحث العلمي و تكوين األطر
مديريت الموارد البشريت
ROYAUME DU MAROC
Ministère de l’Enseignement Supérieur,
de la Recherche Scientifique
et de la Formation des Cadres
Direction des Ressources Humaines

المباريات المبرمجة في دورة 2012/04/10
المؤسسة

عنوان المؤسسة

رئاسة جامعة عبد المالك السعدي حي احملنش  2شارع فلسطني ص.ب 2117

اإلطار

التخصص

عدد المناصب

متصرف من الدرجة الثانية

قانون عام

01

Audit et Contrôle de Gestion

01

Gestion des Ressources Humaines

01
01

بتطوان

تطوان

رئاسة جامعة القاضي عياض

شارع عبد الكرمي اخلطايب ص.ب 511
 44444مراكش

متصرف من الدرجة الثانية

كلية العلوم السماللية مراكش

شارع امري موالي عبد اهلل ص.ب 2394مراكش

تقين من الدرجة الثالثة

Génie électrique et électrotechnique

كلية اإلداب و العلوم االنسانية

حي امرشيس ص.ب 2414

بمراكش

مراكش

متصرف من الدرجة الثانية

Audit et Contrôle de Gestion

01

الكلية المتعددة التخصصات

طريق سيدي بوزيد ص.ب 4162
 46444اسفي

تقين من الدرجة الثاثة

Audio visuel

01

متصرف من الدرجة الثالثة

Biologie

01

متصرف من الدرجة الثانية

Audit et Contrôle de Gestion

01

المدرسة العليا للتكنولوجيا

كلم ،9طريق اكادير-الصويرة اجلديدة

مهندس الدولة من الدرجة األوىل

Informatique

01

بمراكش

بأسفي

بالصويرة
كلية العلوم القانونية و االقتصادية
و االجتماعية بمراكش
رئاسة جامعة ابن طفيل
بالقنيطرة
المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية
بالقنيطرة
المدرسة الوطنية للتجارة
و التسيير بالقنيطرة
كلية العلوم بالقنيطرة
كلية العلوم القانونية و االقتصادية
و االجتماعية بالقنيطرة
كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية
بالقنيطرة

ص.ب  383غزوا الصويرة

متصرف من الدرجة الثانية

Finance

01

ص.ب  2384داوديات مراكش

تقين من الدرجة الثالثة

Informatique

02

رئاسة جامعة ابن طفيل

مهندس الدولة من الدرجة األوىل

ص.ب 242
القنيطرة

Génie électrique et énergies
renouvelables

01

مهندس الدولة من الدرجة األوىل

Développement Informatique

01

متصرف من الدرجة الثانية

Management de la qualité

01

متصرف من الدرجة الثانية

Marketing

01

مهندس الدولة من الدرجة األوىل

Développement Informatique

01

Développement Informatique

01

Sciences économiques et gestion

01

Développement Informatique

01

Techniques Administratives

01

Maintenance Informatique

01
02

ادلركب اجلامعي ص.ب  241القنيطرة
ادلركب اجلامعي معمورة ص.ب 1424
القنيطرة
ادلركب اجلامعي معمورة ص.ب 133

متصرف من الدرجة الثانية
مهندس الدولة من الدرجة األوىل

 14444القنيطرة

تقين من الدرجة الثالثة

ادلركب اجلامعي معمورة ص.ب 2414
القنيطرة

متصرف من الدرجة الثانية

Sciences économiques et gestion

مهندس الدولة من الدرجة األوىل

Développement Informatique

01

Economie et gestion

01

Développement Informatique

02

Développement Informatique

01

كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية
ص.ب 441

متصرف من الدرجة الثانية

القنيطرة

مهندس الدولة من الدرجة األوىل

هام جدا:

 -تاريخ المباريات هو 2012/04/10

 -يجب أن تصل طلبات الترشيح إلى المؤسسة المعنية قبل 2012/03/22

 المرجو االطالع على الموقع االلكتروني لبعض الجامعات و المؤسسات التابعة لها التي تعتمد على التسجيل القبلي لطلباتالمترشحين للمباراة.

المباريات المبرمجة في دورة 2012/04/12
المؤسسة

عنوان المؤسسة

اإلطار

التخصص

عدد المناصب

الكلية المتعددة التخصصات

الكلية ادلتعددة التخصصات ص.ب 512
بوتلمني الرشيدية

تقين من الدرجة الثالثة

كتابة اإلدارة

01

بالرشيدية

هام جدا:
 تاريخ المباريات هو 2012/04/12 -يجب أن تصل طلبات الترشيح إلى المؤسسة المعنية قبل 2012/03/22

 -المرجو االطالع على الموقع االلكتروني لبعض الجامعات و المؤسسات التابعة لها التي تعتمد على التسجيل القبلي لطلبات

المترشحين للمباراة.

المباريات المبرمجة في دورة 2012/04/23
المؤسسة

عنوان المؤسسة

اإلطار

التخصص

عدد المناصب

كلية الطب و الصيدلة

شارع حممد بلعريب العلوي6243 -
الرباط

تقين من الدرجة الثالثة

إلكرتوميكانيك األنظمة التلقائية

01

كلية العلوم والتقنيات

طريق الدارالبيضاء كلم3.5
ص.ب  539السطات

مهندس الدولة
من الدرجة األوىل

اإلعالمياتDéveloppement :
informatique

01

كلية العلوم القانونية و االقتصادية

طريق الرباط حي مشس ص.ب 145
احملمدية

متصرف من الدرجة الثالثة

العلوم االقتصادية و التدبري

01

متصرف من الدرجة الثانية

قانون األعمال

01

شبكة ادلعلومات

01

تطوير تكنولوجيا ادلعلومات

01

بالرباط
بالسطات
و االجتماعية بالمحمدية
كلية العلوم بن امسيك
بالدارالبيضاء

هام جدا:

كلية العلوم بن امسيك
شارع الرائد ادريس احلارثي ص.ب
 7955الدارالبيضاء

 -تاريخ المباريات هو 2012/04/23

متصرف من الدرجة الثالثة

 -يجب أن تصل طلبات الترشيح إلى المؤسسة المعنية قبل 2012/04/02

 المرجو االطالع على الموقع االلكتروني لبعض الجامعات و المؤسسات التابعة لها التي تعتمد على التسجيل القبلي لطلباتالمترشحين للمباراة.

ملف الترشيح
 طلب ادلشاركة يف ادلباراة موجو إىل رئيس ادلؤسسة ادلعنية نبذة عن سرية ادلرشح نسخة مطابقة لألصل للدبلوم أو الشهادة ادلطلوبة حسب اجلدول التايل:اإلطار و الدرجة ادلتبارى عليها

الدبلوم أو الشهادة ادلطلوبة

مهندس الدولة من الدرجة األوىل

شهادة مهندس دولة ادلسلمة من طرف ادلدارس أو ادلعاىد أو ادلؤسسات اجلامعية الوطنية ادلؤىلة لتسليمها
أو إحدى الشهادات احملددة طبقا دلقتضيات ادلرسوم رقم  2.12.94الصادر يف  8مجادى اآلخرة
 34 ( 1433أبريل  )2412كما وقـع تغيريه و تتميمو.

مهندس معماري من الدرجة األوىل

شهادة مهندس معماري ادلسلمة من طرف ادلدارس أو ادلعاىد أو ادلؤسسات اجلامعية الوطنية ادلؤىلة لتسليمها
أو إحدى الشهادات احملددة طبقا دلقتضيات ادلرسوم رقم  2.12.94الصادر يف  8مجادى اآلخرة 1433

(  34أبريل  )2412كما وقـع تغيريه و تتميمو.
متصرف من الدرجة الثانية

دبلوم الدراسات العليا ادلعمقة أو دبلوم الدراسات العليا ادلتخصصة أو ادلاسرت أوادلاسرت ادلتخصص أو ما يعادل
إحداىا.

متصرف من الدرجة الثالثة

اإلجازة أو اإلجازة يف الدراسات األساسية أو اإلجازة ادلهنية أو ما يعادل إحداىا.

تقين من الدرجة الثالثة

دبلوم التقين ادلتخصص ادلسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين ادلهين احملدثة طبقا للمرسوم رقم 2.86.32
بتاريخ  8مجادى األوىل  9( 1447يناير  )1987بسن نظام عام دلؤسسات التكوين ادلهين أو إحدى الشهادات
ادلعادلة لو احملددة قائمتها طبقا دلقتضيات ادلرسوم رقم  2.12.94الصادر يف  8مجادى اآلخرة  34 ( 1433أبريل
 )2412كما وقـع تغيريه و تتميمو.

تقين من الدرجة الرابعة

دبلوم التقين ادلسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين ادلهين احملدثة طبقا للمرسوم رقم  2.86.325بتاريخ 8
مجادى األوىل  9( 1447يناير  )1987بسن نظام عام دلؤسسات التكوين ادلهين أو إحدى الشهادات ادلعادلة لو
احملددة قائمتها طبقا دلقتضيات ادلرسوم رقم  2.12.94الصادر يف  8مجادى اآلخرة  34 ( 1433أبريل )2412
كما وقـع تغيريه وتتميمو.

مساعد إداري من الدرجة الرابعة

شهادة نـهاية التعليم الثانوي التأىيلي أو إحدى الشهادات أو الدبلومات ادلعادلة ذلا.

مساعد إداري من الدرجة الثالثة

شهادة الباكالوريا أو إحدى الشهادات أو الدبلومات ادلعادلة ذلا.

 نسخة مطابقة لألصل لبطاقة التعريف الوطنية -ظرفان متنربان حيمالن إسم و عنوان ادلرشح.

