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املبارايت املربجمة بتاريخ 2018 /09 /30
اإلطار

التخصص

عدد املناصب

عنوان املؤسسة

املؤسسة
رائسة جامعة ابن زهر أبكادير

مهندس دولة من الدرجة

Développement Informatique

1

كلية الطب والصيدلة أبكادير

األوىل

informatique

1

Biologie

1

Electromécanique

1

Biologie

1

كيمياء

1

Biologie

1

Chimie

1

Mécanique

1

أكادير  80000ص.ب  S/32إلـــى
السيد رئيس الحكومة
أكاديرالعامة
املركب اجلامعي اجلديد-حي الداخلةالكتابة
ص.ب  S/33أكادير

املدرسة العليا للتكنولوجيا أبكادير
املدرسة العليا للتكنولوجيا بكلميم
املدرسة العليا للتكنولوجيا ابلعيون

 1317كلميم
شارع أبو معشر البلخي ص.ب
81000سيارة.
تغيير ترقيم
الموضوع:طلب
شارع  25مارس ص.ب  3007العيون

متصرف من الدرجة الثالثة

الكلية املتعددة التخصصات بورزازات

شارع موالي الطاهر بن عبد الكرمي ورزازات 45000

الكلية املتعددة التخصصات بتارودانت

تام83000
اترودانت
بوجود موالنا اإلمام المؤيد
حي احملمدي(السطاح)ص.ب271سالم
باهلل،
ص.ب  1136أكادير

املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية أبكادير

هام جدا:

 -اتريخ املبارايت هو 2018/09/30

وبعد ،يشرفني أن أطلب منكم إعطاء
تعليماتكم للمصالح المختصة ،قصد العمل على

السيارة الوظيفية من نوع ( )RAV4
ترقيم2018
تغيير/09
 -جيب أن تصل طلبات الرتشيح إىل املؤسسة املعنية قبل /15

و المسجلة تحت رقم 172770م،
ترقيما القبلي لطلبات املرتشحني للمباراة.
وجعلهالتسجيل
تعتمد على
 -املرجو االطالع على املوقع االلكرتوين لبعض اجلامعات و املؤسسات التابعة هلا اليت

مدنيا.

 طلب املشاركة يف املباراة موجه إىل رئيس املؤسسة املعنية -نبذة عن سرية املرشح

ملف الرتشيح

 ترخيص ابجتياز املباراة ابلنسبة 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

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

مهندس معماري من الدرجة األوىل

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.

متصرف من الدرجة الثانية

دبلوم الدراسات العليا املعمقة أو دبلوم الدراسات العليا املتخصصة أو املاسرت أواملاسرت املتخصص أو ما يعادل
إحداها.

متصرف من الدرجة الثالثة

ا إلجازة أو اإلجازة يف الدراسات األساسية أو اإلجازة املهنية أو ما يعادل إحداها.

تقين من الدرجة الثالثة

تقين من الدرجة الرابعة

دبلوم التقين املتخصص املسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين املهين احملدثة طبقا للمرسوم رقم 2.86.32
بتاريخ  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 و تتميمه.
دبلوم التقين املسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين املهين احملدثة طبقا للمرسوم رقم  2.86.325بتاريخ 8
مجادى 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 )2012
كما وقـع تغيريه وتتميمه.

