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كتابة الدولة املكلفة بالتعليم العايل والبحث العلمي
مديرية املوارد البشرية
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مباريات األطر اإلدارية و التقنية المبرمجة بتاريخ 2018 /04/08
المؤسسة
رئاسة جامعة الحسن األول بسطات
رئاسة جامعة القاضي عياض بمراكش
الكلية المتعددة التخصصات ببني مالل

عنوان المؤسسة

اإلطار

إلـــى من الدرجة الثانية
املركب اجلامعي كلم  3.5طريق البيضاء متصرف
الحكومة
السيد رئيس
ص.ب  539سطات
الدرجة الثالثة
متصرف من
الكتابة العامة
ص.ب  511شارع عبد الكرمي اخلطايب
تقني من الدرجة الثالثة
 40000جيليز مراكش
الموضوع:طلب تغيير ترقيم سيارة.
مغلية ص.ب  592ر.ب 23000
تقني من الدرجة الثالثة
بين مالل

هام جدا:

التخصص

عدد المناصب

المالية والمحاسبة _محاسبة مراقبة و افتحاص

01

القانون

01

Comptabilité _ commerce

01

Développement informatique

01

Gestion des entreprises

01

سالم تام بوجود موالنا اإلمام المؤيد

 تاريخ المباريات هو 2018/04/08باهلل،
 -يجب أن تصل طلبات الترشيح إلى المؤسسة المعنية قبل 2018/03/24

أطلبلهامنكم
الجامعات ويشرفني أن
 المرجو االطالع على الموقع االلكتروني لبعض وبعد،إعطاءعلى التسجيل القبلي لطلبات المترشحين للمباراة.
التي تعتمد
المؤسسات التابعة
تعليماتكم للمصالح المختصة ،قصد العمل على

تغيير ترقيم السيارة الوظيفية من نوع ( )RAV4
و المسجلة تحت رقم 172770م ،وجعله ترقيما
مدنيا.

مباريات األطر اإلدارية والتقنية المبرمجة بتاريخ 2018 /04/ 01
المؤسسة

عنوان المؤسسة

اإلطار

التخصص

عدد المناصب

معهد علوم الرياضة

املركب اجلامعي كلم  3طريق البيضاء
ص.ب  539سطات

متصرف من الدرجة الثالثة

التدبير

01

بسطات

هام جدا:
 تاريخ المباراة هو 2018/04/01 -يجب أن تصل طلبات الترشيح إلى المؤسسة المعنية قبل 2018/03/17

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

مباريات األطر اإلدارية والتقنية المبرمجة بتاريخ 2018 /04/ 07
المؤسسة

المدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط

عنوان المؤسسة
شارع ابن سينا ص.ب 765

أكدال الرباط

اإلطار

مهندس دولة من الدرجة األولى

التخصص
المعلومياتGénie logiciel :

عدد المناصب
01

هام جدا:
 تاريخ المباراة هو 2018/04/07 -يجب أن تصل طلبات الترشيح إلى المؤسسة المعنية قبل 2018/03/23

 -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 موجه 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 التايل:

اإلطار و الدرجة املتبارى عليها

الدبلوم أو الشهادة املطلوبة
شهادة مهندس دولة املسلمة من طرف املدارس أو املعاهد أو املؤسسات اجلامعية الوطنية املؤهلة 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  2.12.90الصادر يف  8مجادى اآلخرة
 30 ( 1433أبريل  )2012كما وقـع تغيريه و تتميمه.
شهادة مهندس معماري املسلمة من طرف املدارس أو املعاهد أو املؤسسات اجلامعية الوطنية املؤهلة لتسليمها
أو إحدى الشهادات احملددة طبقا ملقتضيات املرسوم رقم  2.12.90الصادر يف  8مجادى اآلخرة 1433
(  30أبريل  )2012كما وقـع تغيريه و تتميمه.
دبلوم الدراسات العليا املعمقة أو دبلوم الدراسات العليا املتخصصة أو املاسرت أواملاسرت املتخصص أو ما يعادل إحداها.
اإلجازة أو اإلجازة يف الدراسات األساسية أو اإلجازة املهنية أو ما يعادل إحداها.
دبلوم التقين املتخصص املسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين املهين احملدثة طبقا للمرسوم رقم  2.86.32بتاريخ  8مجادى
األوىل  9( 1407يناير  )1987بسن نظام عام ملؤسسات التكوين املهين أو إحدى الشهادات املعادلة له احملددة قائمتها طبقا

تقين من الدرجة الثالثة

ملقتضيات املرسوم رقم  2.12.90الصادر يف  8مجادى اآلخرة  30 ( 1433أبريل  )2012كما وقـع تغيريه و تتميمه.

تقين من الدرجة الرابعة

دبلوم التقين املسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين املهين احملدثة طبقا للمرسوم رقم  2.86.325بتاريخ  8مجادى األوىل
 9( 1407يناير  )1987بسن نظام عام ملؤسسات التكوين املهين أو إحدى الشهادات املعادلة له احملددة قائمتها طبقا
ملقتضيات املرسوم رقم  2.12.90الصادر يف  8مجادى اآلخرة  30 ( 1433أبريل  )2012كما وقـع تغيريه وتتميمه.

مساعد إداري من الدرجة الثالثة

شهادة الباكالوريا أو إحدى الشهادات أو الدبلومات املعادلة هلا.

