ⴱⵉⵔⵖⴰⵎⵍⵏ ⵜⵉⴷⵍⴳⴰⵜ

المملكة المغربية
وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي

ⴷⵎⵍⵙⵓ ⴷ ⵏⴰⵍⵓⵣⵣⴰ ⴳⵜⵜⵓⵎⵙⵓ ⴷ ⵔⵓⵎⴰⵏⴰ ⵉⵎⴳⵙⵓ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⴰⵎⴰⵜ
ⵏⴰⵙⵙⴰⵎⴰ ⵓⵣⵣⵔⵓ ⴷ ⴰⵍⵍⴼⴰⵏⴰ
ⵓⵣⵣⵔⵓ ⴷ ⴰⵍⵍⴼⴰⵏⴰ ⴷⵎⵍⵙⵓ ⵙ ⵏⵍⴳⴰⵎⵙⵓⵜⵜⵉ ⴽⵏⴰⵡⵓ ⵏ ⵜⵉⵔⵉⵎⵉⵜ
ⵏⴰⵙⵙⴰⵎⴰ

كتابة الدولة املكلفة بالتعليم العايل والبحث العلمي
مديرية املوارد البشرية

Royaume du Maroc

l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur Ministère de
et de la Recherche Scientifique
Secrétariat d’Etat chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Direction des Ressources humaines

مباريات األطر اإلدارية و التقنية المبرمجة بتاريخ 2018 /5/13
إلـــى اإلطار
عنوان المؤسسة
المؤسسة
السيد رئيس احلكومة
كلية العلوم القانونية واالقتصادية
الكتابة العامة
مهندس دولة
كلم 6طريق اجلديدة ص .ب 6118 .لوازيس

واالجتماعية بعين الشق
الدار البيضاء

هام جدا:

من الدرجة األولى

الدار البيضاء

التخصص

عدد المناصب

هندسة المعلومات

01

املوضوع:طلب تغيري ترقيم سيارة.

 تاريخ المباريات هو 2018/5/13 يجب أن تصل طلبات الترشيح إلى المؤسسة المعنية قبل 2012/4/29سالم تام بوجود موالنا اإلمام املؤيد
 المرجو االطالع على الموقع االلكتروني لبعض الجامعات و المؤسسات التابعة لها التي تعتمد على التسجيل القبلي لطلبات المترشحين للمباراة.باهلل،
وبعد ،يشرفين أى أطلب مهكم إعطاء
تعليماتكم للمصاحل املختصة ،قصد العمل
على تغيري ترقيم السيارة الوظيفية مو نوع (
 )RAV4و املسجلة حتت رقم 077771م ،وجعله
ترقيما مدنيا.

مباريات األطر اإلدارية والتقنية المبرمجة بتاريخ 2018 /5/ 11
المؤسسة

عنوان المؤسسة

اإلطار

التخصص

عدد المناصب

كلية العلوم بالجديدة

طريق بن معاشو كم 1ص .ب 08اجلديدة

تقني من الدرجة الثالثة

Laboratoire/Chimie

01

هام جدا:
 تاريخ المباراة هو 2018/5/14 -يجب أن تصل طلبات الترشيح إلى المؤسسة المعنية قبل 2012/4/29

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

-

ملف الترشيح

طلب املشاركة يف املباراة موجو إىل رئيس املؤسسة املعنية
نبذة عن سرية املرشح
ترخيص باجتياز املباراة بالنسبة للمرتشحني املوظفني
نسخة مطابقة لألصل لبطاقة التعريف الوطنية
نسخة مطابقة لألصل للدبلوم أو الشهادة املطلوبة حسب اجلدول التايل8

اإلطار و الدرجة املتبارى عليها

الدبلوم أو الشهادة املطلوبة
شهادة مهندس دولة املسلمة من طرف املدارس أو املعاىد أو املؤسسات اجلامعية الوطنية املؤىلة لتسليمها

مهندس الدولة من الدرجة األوىل

مهندس معماري من الدرجة األوىل

متصرف من الدرجة الثانية
متصرف من الدرجة الثالثة

أو إحدى الشهادات احملددة طبقا ملقتضيات املرسوم رقم  0.10.78الصادر يف  6مجادى اآلخرة
 18 ( 1211أبريل  )0810كما وقـع تغيريه و تتميمو.
شهادة مهندس معماري املسلمة من طرف املدارس أو املعاىد أو املؤسسات اجلامعية الوطنية املؤىلة لتسليمها
أو إحدى الشهادات احملددة طبقا ملقتضيات املرسوم رقم  0.10.78الصادر يف  6مجادى اآلخرة 1211
(  18أبريل  )0810كما وقـع تغيريه و تتميمو.
دبلوم الدراسات العليا املعمقة أو دبلوم الدراسات العليا املتخصصة أو املاسرت أواملاسرت املتخصص أو ما يعادل إحداىا.
اإلجازة أو اإلجازة يف الدراسات األساسية أو اإلجازة املهنية أو ما يعادل إحداىا.
دبلوم التقين املتخصص املسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين املهين احملدثة طبقا للمرسوم رقم  0.64.10بتاريخ  6مجادى
األوىل  7( 1285يناير  )1765بسن نظام عام ملؤسسات التكوين املهين أو إحدى الشهادات املعادلة لو احملددة قائمتها طبقا

تقين من الدرجة الثالثة

ملقتضيات املرسوم رقم  0.10.78الصادر يف  6مجادى اآلخرة  18 ( 1211أبريل  )0810كما وقـع تغيريه و تتميمو.

تقين من الدرجة الرابعة

دبلوم التقين املسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين املهين احملدثة طبقا للمرسوم رقم  0.64.103بتاريخ  6مجادى األوىل
 7( 1285يناير  )1765بسن نظام عام ملؤسسات التكوين املهين أو إحدى الشهادات املعادلة لو احملددة قائمتها طبقا
ملقتضيات املرسوم رقم  0.10.78الصادر يف  6مجادى اآلخرة  18 ( 1211أبريل  )0810كما وقـع تغيريه وتتميمو.

مساعد إداري من الدرجة الثالثة

شهادة الباكالوريا أو إحدى الشهادات أو الدبلومات املعادلة هلا.

