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إعالن عن مباراة

إلـــى
الحكومة
العلمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي عن إجراء
رئيسلبحث
السيد العالي وا
تعلن وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم
الكتابة العامة
مباريات لتوظيف أطر إدارية وفق اجلدول التالي:
المواد

عدد

التخصص المطلوب
المناصب
الموضوع:طلب تغيير ترقيم سيارة.

اإلطار

Communication /informatique

02

املالية العامة

01

املالية والتدقيق واملراقبة

01

الكتابي العام

الكتابي الخاص

Marketing
تام بوجود 01
موالنا اإلمام المؤيد
 Stratégiqueسالم

باهلل،
متصرف من الدرجة الثانية
يوم 2020/10/10

التدقيق ومراقبة التسيري

02

Economie-Gestion

02

املهن القانونية و القضائية

01

Management

01

الربجمة املعلوماتية

01

 3ساعات

وبعد ،يشرفني أن أطلب منكم إعطاء

المعامل 2

قصد العمل على
تعليماتكم
المختصة01 ،
للمصالحية والسياسية
املؤسسات الدستور
التشريع و عمل
السيارة الوظيفية من 01
األعمال والضرائب
نوع ( )RAV4
قانون ترقيم
تغيير
و المسجلة تحت رقم 172770م ،وجعله ترقيما

مدنيا .املالية

وتقبلوا
واالحترام،
والســـالم.

01

فائق عبارات التقدير

 3ساعات

المعامل 3

شروط الترشيح:
-

أن يكون المترشح من جنسية مغربية؛
أن يكون متوفرا على السن القانوني الجتياز المباراة؛
أن يكون حاصال على الدبلوم المطلوب في التخصصات المذكورة أعاله.
أال يقل عمره عن  18سنة وأال يتجاوز  45سنة على األكثر من دون الموظفين الذين ال يحتج عليه بشرط السن؛

نوع الدبلوم
دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو الماستر أو الماستر المتخصص أو ما يعادل إحداهاطبقا لمقتضيات المرسوم رقم  2.12.90الصادر في  8جمادى اآلخرة  30( 1433أبريل  )2012كما وقع تغييره وتتميمه.

ملف الترشيح:
 طلب خطي للمشاركة في المباراة؛ ترخيص باجتياز المباراة بالنسبة للمترشحين الموظفين؛ نسخة مصادق عليها من الدبلوم المطلوب؛نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية؛ -نسخة من السيرة الذاتية للمترشح.

مالحظة:
على الراغبين في اجتياز المباراة المذكورة أن يقوموا إلزاميا بالتسجيل القبلي من خالل الرابط التالي:
https://econcours.enssup.gov.ma

كما يجب أن يتم تسجيل طلبات الترشيح قبل .2020/10/01

