المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي
Royaume du Maroc
Ministère de l’Education Nationale, de la Formation
Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique
Secrétariat d’Etat Chargé de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
Direction des Ressources Humaines

والبحث العلمي
كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي
مديرية الموارد البشرية

ⴱⵉⵔⵖⵎⵍ ⵏ ⵜⵉⴷⵍⴳⴰⵜ
ⵏⴰⵍⵓⵣⵣⴰ ⴳⵜⵜⵓⵎⵙⵓ ⴷ ⵔⵓⵎⴰⵏⴰ ⵉⵎⴳⵙⵓ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⴰⵎⴰⵜ
ⵏⴰⵙⵙⴰⵎⴰ ⵓⵣⵣⵔⵓ ⴷ ⴰⵍⵍⴼⴰⵏⴰ ⴷⵎⵍⵙⵙⵓ ⴷ
ⵙ ⵏⵍⴳⴰⵎⵙⵓⵜⵜⵉ ⴽⵏⴰⵡⵓ ⵏ ⵜⵉⵔⵉⵎⵉⵜ
ⵏⴰⵙⵙⴰⵎⴰ ⵓⵣⵣⵔⵓ ⴷ ⴰⵍⵍⴼⴰⵏⴰ ⴷⵎⵍⵙⵙⵓ

الئحة الناجحني يف مباراة توظيف متصرف واحد من الدرجة الثانية
ختصص:

القانون الخاص ( الشؤون المدنية أو القضائية)

(دورة)30/04/2017 :

أسفرت مباراة توظيف متصرف واحد من الدرجة الثانية املنظمة من طرف قطاع التعليم العايل
والبحث العلمي يف ختصص القانون اخلاص ( الشؤون املدنية أو القضائية) (دورة)30/04/2017 :
عن النتائج النهائية التالية :

الئحة الناجحين
رقم اإلمتحان

رقم ب.ت.و

اإلسم و النسب

71

M 545734

الخيري لحبيب

الئحة االنتظار
رقم اإلمتحان

رقم ب.ت.و

اإلسم و النسب

71

JM17336

بوغلي امين

مالحظة :يتعني على املرتشحني الناجحني يف املباريات املعلنة االتصال بقسم تدبري املوظفني مبديرية
املوارد البشرية يف أجل أقصاه  07أيام من تاريخ هذا النشر.

و لإلشارة فإنه لن يسمح للمرشح توقيع حمضر الدخول لتسلم مهامه إال بعد اإلدالء مبلف التوظيف
وفق الئحة الوثائق املبينة أسفله .وللتنبيه فإن هذا التوظيف لن يصبح هنائيا إال إذا ثبتت أهلية املرشح
الصحية و عدم تقييده بالسجل العديل ،والسجل التأدييب املركزي بالنسبة للمرتشحني املوظفني.

وثائق ملف التوظيف :
 أربع نسخ من عقود االزدياد حديثة التاريخ()4
 ثالث نسخ مطابقة لألصل من بطاقة التعريف الوطنية ()3
 ثالث نسخ مطابقة لألصل للدبلوم أو الشهادة اليت سيتم على أساسها التوظيف ()3
 قرار املعادلة بالنسبة للمرتشحني احلاصلني على شهادات أجنبية
 الشهادات املدرسية أو اجلامعية املطلوبة يف قرار املعادلة ()2
 ملخص السجل العديل ()2
 نتيجة الفحص الطيب
 صورتان فتوغرافيتان
 شهادة التعريف البنكي أصلية أو منوذجا من الشيك البنكي
 ترخيص رئيس اإلدارة بالنسبة للمرتشحني املوظفني.

