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    أطر إداریة وتقنیةأطر إداریة وتقنیةتوظیف توظیف للاة اة مبارمبار  إجراءإجراء  عنعن  إعــــــــــالنإعــــــــــالن

  ))20192019//0202//0303دورة دورة ((      

  
كلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة التابعة  لجامعة سیدي محمد بن   تعلن إدارة

  ینتقنی ) 3(ثالثة  من الدرجة الثانیة و) 1(متصرف واحد  لتوظیف اة مبار عن إجراء عبد اهللا بفاس
  : وفق الجدول التالي 03/02/2019دورة  من الدرجة الثالثة ینمتخصص
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  0101  اتیةاتیةتنمیة المعلومتنمیة المعلومالال

  
  :شروط الترشیح -
  

  :بالنسبة للمتصرفین 
  .ون المترشح من جنسیة مغربیةأن یك -
، من دون الموظفین الذین ال یحتج سنة على األكثر 45 ال یتجاوز أ و  سنة 18ال یقل عمره عن أ  -

  علیھم بشرط السن؛
أن یكون حاصال على دبلوم الدراسات العلیا المعمقة أو دبلوم الدراسات العلیا المتخصصة أو  -

الصادر  2.12.90عادل إحداھا طبقا لمقتضیات المرسوم رقم الماستر أو الماستر المتخصص أو ما ی
  .كما وقع تغییره وتتمیمھ) 2012أبریل  30( 1433جمادى اآلخرة  08في 

  
  :للتقنیینبالنسبة 

  .أن یكون المترشح من جنسیة مغربیة -



 

 : ب.ص .A42   الموقع االلكتروني/ فاس –أكدال:  
 

http://fsjes.usmba.ac.ma 
 : 06 63 21 52 58–  : 06 69 58 97 24 

 
 : B.P. A 42 – Agdal – Fès/Site Web : 

  
مع إمكانیة تمدید حد السن  ،سنة على األكثر 40سنة  و أال یتجاوز   18أال یقل عمره عن 

على لفترة تعادل فترة الخدمات الصحیحة أو الممكن تصحیحھا ألجل التقاعد دون أن األ
  .سنة 45تتجاوز 

 رف إحدى مؤسسات التكوین المھنيمتخصص المسلم من طالتقني العلى دبلوم یكون حاصال ن أ -
بسن )  1987ینایر  9( 1407جمادى األولى  8بتاریخ  2.86.325المحدثة طبقا للمرسوم رقم 

مؤسسات التكوین المھني أو إحدى الشھادات المعادلة لھ المحددة قائمتھا طبقا للمقتضیات لام عام نظ
جمادى  8الصادر في   2.12.90  النظامیة الجاري بھا العمل طبقا  لمقتضیات المرسوم رقم

  .كما وقع تغییره وتتمیمھ )2012أبریل  30( 1433 ةخراآل
  

  :ملف الترشیح  -
  

  ینبالنسبة للمتصرف .1
  

 طلب خطي موجھ إلى السید عمید الكلیة ؛  -
 للمترشح؛) .C. V(نبذة من السیرة الذاتیة   -
 نسخة من عقد االزدیاد  حدیثة العھد ؛  -
 نسخة  مصادق علیھا من بطاقة التعریف الوطنیة؛  -
 ؛الدبلوم المطلوب، مصحوبا بقرار المعادلة عند االقتضاءنسخة مصادق علیھا من   -
 )مصادق علیھا ....بكالوریا، إجازة ( سخة من الشھادات المحصل علیھا ن  -
 .ترخیص باجتیاز المبارة بالنسبة للمترشحین الموظفین  -
 .رشحتوعنوان الم  ظرفان متنبران یحمالن  إسم  -

  
  بالنسبة للتقنیین .2

  
 طلب خطي موجھ إلى السید عمید الكلیة ؛  -
 ؛ للمترشح) .C. V(نبذة من السیرة الذاتیة   -
 نسخة من عقد االزدیاد  حدیثة العھد ؛  -
 نسخة  مصادق علیھا من بطاقة التعریف الوطنیة ؛  -
  نسخة مصادق علیھا من شھادة الباكالوریا ؛  -
 أو ما یعادلھا؛ نسخة مصادق علیھا من شھادة تقني متخصص  -
 ؛ المحاربینأو قدماء  عسكرییننسخة مطابقة لألصل تثبث صفة مقاوم أومكفول األمة أو قدماء ال  -
 .رشحتظرفان متنبران یحمالن  إسم وعنوان الم  -
 

   البشریة مصلحة الموارد  إلى عبر البرید  المضمون ملفات الترشیح  توجھ  تودع أو     
 19اس قبل ــف أكدال - 42 أب .ص  واالجتماعیة  ادیةــواالقتص القانونیة   العلوم كلیة ب

  .برید، ویعتد بتاریخ مصالح ال2019 ینایر
 

  : ملحوظة
  .أعاله  المحدد لجكل ملف ناقص أو وارد خارج اآل یلغى            
 .الوثائق اإلداریة ثالثة أشھر مدة صالحیة یجب أال تتعدى            

http://fsjes.usmba.ac.ma

