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إعالن عن مباريات توظيف
تعلن جامعة الحسن األول بسطات عن تنظيم مباريات توظيف أطر إدارية وتقنية ) 14منصب( )دورة  ،(2018 /01 / 14لفائدة مؤسسات الجامعة حسب التخصصات
المشار إليھا في الجدول التالي:

التخصــص

عــدد
المناصب

تنمية املعلوميات

02

ٔالانظمة والشبكات املعلوماتية

01

تقنـي من د 4.

تدب +,املقاوالت

01

المعھد العالي لعلوم الصحة بسطات
المركب الجامعي طريق الدار البيضاء كلم  03ص.ب 555 :سطات
الھاتف  / 0523726462 :الفاكس0523400187 :

تق من د3 .

التنمية املعلوماتية

01

معھد علوم الرياضة بسطات
المركب الجامعي طريق الدار البيضاء كلم  03ص.ب 539 :سطات
الھاتف  0523721275/76 :الفاكس0523721274 :
مقرھا المؤقت  :بمركز التكوين المستمر جناح " " C
بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات

القانون العام
متصرف من د3.

01

التدب+,

01

تق من د3 .

تدب +,املقاوالت

01

متصرف من د3.

Economie

01

متصرف من د3.

قانون خاص

01

متصرف من د2.

املحاسبة و املالية

01

مهندس دولة من د1.

Réseaux

01

تدب +,املقاوالت

01

Technique de développement
informatique

01

المؤسســــة والعنوان

اإلطار

كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بسطات
المركب الجامعي طريق الدار البيضاء كلم  03ص.ب 784 :سطات
الھاتف  0523721939 :الفاكس0523724087 :

تق من د3 .

الكلية الـمتعددة التخصصات بخريبكة
حي الزيتونة ص.ب / 145 :الھاتف 0523491618- 0523490359 :
الفاكس0523490354 :

رئاسة الجامعة
المركب الجامعي طريق الدار البيضاء كلم  03ص.ب 539 :سطات
الھاتف  0523721275/76 :الفاكس0523721274 :

تق من د3.

شروط الترشيح
 -1أن يكون المترشح من جنسية مغربية؛
 -2أن يكون متوفرا على السن القانوني الجتياز المباراة والشھادة المطلوبة للتوظيف.
بالنسبة للتقنيين من الدرجة الثالثــــة :
 دبلوم التقنــي المتخصـص المسلم من طــرف إحــدى مؤسسـات التكــوين المھني المحدثــة طبقــا للمرســوم رقــم  2.86.325بتـاريخ  8جمـادى األولى 1407) 9يناير  (1987بسن نظــام عام لمؤسسات التكوين المھني أو إحدى الشھادات المعــادلة له المحـددة قائمتھا طبقـا للمقتضيات النظامية الجاري بھا العمـل طبقــا
لمقتضيات المرسوم رقم  2.12.90الصادر في  8جمادى اآلخرة  30 ) 1433أبريل  ( 2012كما وقع تغييره وتتميمه فـي التخصصات المطلوبة.
بالنسبة للتقنيين من الدرجة الرابعـــة :
 دبلــوم التقنــي المسلـــم من طـرف إحدى مؤسسـات التكوين المھني المحدثة طبقا للمرسوم رقم  2.86.325بتـاريخ  8جمـادى األولى  9) 1407يناير (1987بسن نظــام عــام لمؤسسات التكوين المھني أو إحدى الشھادات المعــادلة له المحــددة قائمتھا طبقـا للمقتضيات النظامية الجـاري بھا العمـل طبقــا لمقتضيــــات
المرسوم رقم  2.12.90الصادر في  8جمادى اآلخرة  30 ) 1433أبريل  ( 2012كما وقع تغييره وتتميمه فـي التخصصات المطلوبة.
بالنسبة للمتصرفين من الدرجة الثالثة :
 اإلجازة أو اإلجازة في الدراسات األساسية أو اإلجازة المھنية أو ما يعادل إحداھا طبقا لمقتضيات المرسوم رقم  2.12.90الصادر في  8جمادى اآلخــرة 1433)  30أبريل  ( 2012كما وقع تغييره وتتميمه وذلك في التخصصات المطلوبة.
بالنسبة للمتصرفين من الدرجة الثانية :
 دبلـوم الـدراسات العليا المعمقـة أو دبلـوم الدراسات العليا المتخصصـة أو الماستر أو الماستر المتخصص أو ما يعـادل إحـداھا طبقـا لمقتضيات المـرسـوم رقـم 2.12.90الصادر في  8جمادى اآلخرة  30 ) 1433أبريل  ( 2012ذلك في التخصص المطلوب.
بالنسبة لمھندس دولة من الدرجة األولى :
 شھادة مھندس دولة المسلمة من طـرف المـدارس أو المعـاھد أو المؤسســات الجامعية الوطنيـة المؤھلـة لتسليمھا أو إحـدى الشھـادات المحــددة طبقـا لمقتضيـاتالمرسوم رقم  2.12.90الصادر في  8جمادى اآلخرة  30) 1433أبريل  (2012كما وقع تغييره وتتميمه وذلك في التخصصات المطلوبة.

يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

طلب المشاركة موجه إلى السيد رئيس المؤسسة المعنية؛
ترخيص الجتياز المباراة بالنسبة للمترشحين الموظفين؛
نسخة مطابقة لألصل للدبلوم أو الشھادة المطلوبة حسب التخصص المطلوب المشار إليه في الجدول أعاله ؛
نبذة عن السيرة الذاتية للمرشح؛
نسخة مطابقة لألصل من بطاقة التعريف الوطنية؛
ظرفان متنبران يحمالن اسم وعنوان المترشح.

يجب أن تصل طلبات الترشيح إلى المؤسسة المعنية المشار إلى عنوانھا بالجدول أعاله
قبل 2017-12-30

