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المباريات المبرمجة بتاريخ 2019 /05/ 12
اإلطار

عنوان المؤسسة
إلـــى
السيد رئيس احلكومة
ص.ب  50فاس 30000
من الدرجة الثالثة
نقين
الكتابة العامة

المؤسسة
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
ظهر المهراز فاس
كلية طب األسنان بالرباط

شارع عالل الفاسي زنقة حممد جزويل املركب
اجلامعي العرفان ص.ب 6212الرباط املعاهد

المدرسة العليا للفنون التطبيقية

رئاسة اجلامعة موقع احملمدية شارع احلسن

بالدارالبيضاء

الثاين ص.ب 150احملمدية

هام جدا:

 -تاريخ المباريات هو 2019/05/12

متصرف من الدرجة الثانية

املوضوع:طلب تغيري ترقيم سيارة.

باهلل،

تقين من الدرجة الثالثة

سالم تام بوجود موالنا اإلمام املؤيد

التخصص

عدد المناصب

Techniques de gestion comptable
et financière

01

Marketing et management

01

تسيير المقاوالت أو تقنية التدبير

 -يجب أن تصل طلبات الترشيح إلى المؤسسة المعنية قبل 2019/04/27

تقنيات شبكات المعلوميات
أو تطوير المعلوميات

(إعادة فتح)

 المرجو االطالع على الموقع االلكتروني لبعض الجامعات والمؤسسات التابعة لها التي تعتمد على التسجيل القبلي لطلبات المترشحين للمباراة.على تغيري ترقيم السيارة الوظيفية من نوع (

 )RAV4و املسجلة حتت رقم 172770م ،وجعله

(إعادة فتح)
01

وبعد ،يشرفين أن أطلب منكم إعطاء

تعليماتكم للمصاحل املختصة ،قصد العمل

01

المباريات المبرمجة بتاريخ 2019 /05/ 15
المؤسسة
كلية العلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية بالجديدة

عنوان المؤسسة

اإلطار

املركب اجلامعي شعيب الدكايل اجلماعة احلضرية
للحوزية النقطة الكيلومرتية  450+800الطريق الوطنية
رقم 1ص.ب356

تقين من الدرجة الثالثة

التخصص

المحاسبة

عدد المناصب
01

هام جدا:
 تاريخ المباريات هو 2019/05/15 -يجب أن تصل طلبات الترشيح إلى المؤسسة المعنية قبل 2019/04/30

 المرجو االطالع على الموقع االلكتروني لبعض الجامعات والمؤسسات التابعة لها التي تعتمد على التسجيل القبلي لطلبات المترشحين للمباراة.المباريات المبرمجة بتاريخ 2019 /05/19
المؤسسة

عنوان المؤسسة

اإلطار

التخصص

عدد المناصب

المدرسة العليا للتكنولوجيا بالدارالبيضاء

طريق اجلديدة كلم 7الدرالبيضاء

متصرف من الدرجة الثالثة

قانون خاص عربية

01

هام جدا:
 تاريخ المباريات هو 2019/05/19 -يجب أن تصل طلبات الترشيح إلى المؤسسة المعنية قبل .2019/05/04

 -المرجو االطالع على الموقع االلكتروني لبعض الجامعات والمؤسسات 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 المتبارى عليها

الدبلوم أو الشهادة المطلوبة

مهندس الدولة من الدرجة األوىل

شهادة مهندس دولة 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  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  30 ( 1433أبريل  )2012كما وقـع تغيريه و تتميمه.

متصرف من الدرجة الثانية

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

متصرف من الدرجة الثالثة

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

تقين من الدرجة الثالثة

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 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 )1987
بسن 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 الديبلومات احملددة بقرار للوزير املكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا ملقتضيات املرسوم رقم  2.04.23الصادر يف
 4ربيع األول 04( 1425ماي )2004كما وقـع تغيريه و تتميمه.

