الرئاسة

إعالن عن مباريات توظيف
 12تقنيا من الدرجة الثالثة
تنظم جامعة ابن طفيل  11مباراة لتوظيف  12تقنيا من الدرجة الثالثة )دورة  (2019/04/14حسب الجدول التالي:

المؤسسة المستفيدة
المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية
ص.ب 241 :القنيطرة

كلية العلوم ص.ب - 133 :القنيطرة
كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية
ص.ب - 401 :القنيطرة
كلية العلوم القانونية و االقتصادية
واالجتماعية
ص.ب 2010- :القنيطرة

التخصص
Informatique
Maintenance Machines-outils et autres
Machines Automatisées Ou bien Systèmes
Electroniques Ou bien Electromécanique des
Systèmes Automatisés

تقنيات كتابة اإلدارة
البرمجة

الرئاسة
ص.ب - 242 :القنيطرة
المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير
ص.ب - 1420 :القنيطرة

عدد المناصب
01
01

01
02

Maintenance en informatique
Réseaux informatique

01
01

Techniques de Développement
Informatique
Gestion des Entreprises
Techniques Administratives
Développement Informatique

01

اإلعالميات

01
01
01
01

تفتح المباريات في وجه المترشحين الحاصلين على دبلوم التقني المتخصص المسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا
للمرسوم رقم  2.86.325بتاريخ  8جمادى األولى  09) 1407يناير  (1987بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني أو إحدى الشهادات المعادلة له
المحددة قائمتها طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل طبقا لمقتضيات المرسوم رقم  2.12.90الصادر في  08جمادى اآلخرة 30) 1433
أبريل  ( 2012كما وقع تغييره و تتميمه.

ملف الترشيح :
-

طلب المش اركة في المباراة يحمل اسم و عنوان و رقم هاتف المترشح ؛
نبذة عن سيرة المترشح )(CV؛
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها؛
نسخة مطابقة لألصل من دبلوم التقني المتخصص أو مايعادله؛
نسخة مصادق عليها من شهادة البكالوريا؛
ترخيص رئيس اإلدارة بالنسبة للمترشحين الموظفين؛

يجب أن تصل ملفات الترشيح إلى المؤسسات المعنية قبل 2019/03/30
مواد المباراة  :تشتمل المباراة على اختبارين كتابيين واختبار شفوي تحدد مدة ومعامل كل منهما كما يلي:
 االختبار األول  :موضوع عام يتناول مختلف المظاهر االقتصادية واالجتماعية والسياسية واإلدارية على الصعيد الوطنيوالدولي يحرر وجوبا باللغة العربية )المدة  3ساعات ،المعامل .(4
 االختبار الثاني :يتعلق بالتخصص موضوع المباراة ) المدة  3ساعات ،المعامل .(6 االختبار الشفوي :حوار مع لجنة المباراة في الثقافة العامة و في تخصص المترشح و حول القطاع المعني ) المدة 15دقيقة على األقل  ،المعامل .(3
ستنشر ال ئحة المترشحين المقبولين والمتوفرين على الشروط النظامية على موقع التشغيل العموميwww.emploi-
 public.maو على الموقع االلكتروني للجامعة  www.uit.ac.maوتعتبر بمثابة استدعاء الجتياز المباراة.

مالحظة :كل ملف تنقصه إحدى الوثائق يعتبر الغيا

