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 ( من الدرجة الثالثة01تقني )إعالن عن مباراة لتوظيف 
( الدرجة الثالثة، بتاريخ 01مباراة لتوظيف تقني ) كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بالجديدة تنظم    

 التالي:، في التخصص 26/05/2019
 

اإلطار والدرجة 

 املتبارى بشئنها
 التخصص

عدد 

 املناصب
 الدبلوم أو الشهادة املطلوبة

 

 

تقني من الدرجة 

 الثالثة
 01 احاببةامل

دبلوم التقني املتخصص املسلم من طرف إحدى مؤبسات التكوين املنهي 

 9) 1407جمادى األولى  8بتاريخ  2.86.325املاحدثة طبقا للمربوم رقم 

بسن نظام عام ملؤبسات التكوين املنهي أو إحدى الشهادات  (1987يناير 

املعادلة له املاحددة قائمتها طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل 

 1433جمادى اآلخرة  8الصادر في  2.12.90طبقا ملقتضيات املربوم رقم 

 كما وقع تغييره وتتميمه؛ (2012أبريل  30)
 

 شروط الترشيح:

 أن يكون املترشح من جنسية مغربية؛ -

بنة على األكثر، مع إمكانية تمديد حد السن األعلى لفترة تعادل فترة الخدمات  40بنة وأال يتجاوز  18أال يقل عمره عن  -

بنة، من دون املوظفين الذين ال ياحتج عليهم بشرط  45الصحياحة أو املمكن تصحياحها ألجل التقاعد دون أن يتجاوز 

 السن.

 شتمل املباراة على اختبارين كتابيين واختبار شفوي:ت

 ملف الترشيح:

 طلب خطي موجه إلى السيد عميد الكلية، ياحمل ابم وعنوان ورقم هاتف املترشح؛ -

 السيرة الذاتية للمترشح؛نبذة من  -

 نسخة من عقد االزدياد حديثة العهد؛ -

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق على مطابقتها لألصل؛ -

 نسخة من الدبلوم املطلوب مصادق على مطابقتها لألصل. مصحوب بقرار املعادلة عند االقتضاء؛ -

 ترخيص باجتياز املباراة بالنسبة للمترشحين املوظفين؛ -

 ظرفان متنبران ياحمالن عنوان املترشح؛ -

كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية  مقر  إلى 11/05/2019يجب أن تصل ملفات الترشيح قبل   

 . 24000، الجديدة 356الحوزية صندوق البريد  1بالطريق الوطنية رقم الكائن 

 

 االختبار املدة املعامل

موضوع عام يتناول مختلف املظاهر االقتصادية واالجتماعية والسيابية  االختبار األول: ( باعات03ثالث ) 4

 واإلدارية على الصعيد الوطني والدولي ياحرر وجوبا باللغة العربية.

  يتعلق بالتخصص موضوع املباراة. االختبار الثاني: ( باعات03ثالث ) 6

حوار مع اللجنة في الثقافة العامة وفي تخصص املترشح وحول القطاع االختبار الشفوي:  دقيقة على األقل 15 3

 املعني.


