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  ( ( 1100ص )ص )متخصمتخص  تقينتقينتوظيف توظيف لل  مباراة مباراة   إجراءإجراء  عنعن  إعــــــــــالنإعــــــــــالن

  ((22001188//0044//2299)دورة )دورة   ةةلثلثمن الدرجة الثامن الدرجة الثا  

  
تنظم  كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية التابعة  لجامعة سيدي محمد بن 

ي ف 29/04/2018دورة  من الدرجة الثالثة متخصص  تقني عبد هللا بفاس مباراة لتوظيف

 : تخصص

 .(01) : منصب واحد  كتابة اإلدارة -

متخصص المسلم التقني الفي وجه المترشحين الحاصلين على دبلوم  المباراة  تفتح 

 2.86.325المحدثة طبقا للمرسوم رقم  رف إحدى مؤسسات التكوين المهنيمن ط

مؤسسات ل(  بسن نظام عام 1987يناير  9) 1407جمادى األولى  8بتاريخ 

المهني أو إحدى الشهادات المعادلة له المحددة قائمتها طبقا للمقتضيات التكوين 

الصادر في   2.12.90  النظامية الجاري بها العمل طبقا  لمقتضيات المرسوم رقم

 (2012أبريل  30) 1433خر جمادى اآل 8

 
 : الوثائق التالية منملف الترشيح  يتكون

 
 ؛وجه إلى السيد عميد الكلية طلب خطي م  -
 ؛ سخة مصادق عليها من شهادة الباكالوريان  -
 ؛متخصص  من شهادة تقنيمصادق عليها  نسخة   -
 ؛من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها  نسخة   -
 ؛ حديثة العهد نسخة من عقد االزدياد   -
 ( ؛.C. Vنسخة من السيرة الذاتية )  -
عسكريين    نسخة مطابقة لألصل تثبث صفة مقاوم أومكفول األمة أو قدماء ال  -

 ؛ أو قدماء المحاربين
 إسم وعنوان المرشح. ن يحمال ان متنبرانظرف  -
 

 ملفات الترشيح  لدى مصلحة الموارد  عبر البريد  المضمون  تودع  أو  توجه       

 أكدال - 42 أص.ب   واالجتماعية  اديةــواالقتص القانونية   العلوم كلية ب   البشرية
 .2018 أبريل 14اس قبل ــف

 جال المحددةصى كل ملف ناقص أو وارد خارج اآل: يقملحوظة 
 يجب أال تتعدى الوثائق اإلدارية ثالثة أشهر             

http://www.fsjes-usmba.ac.ma/

