إعالن عه مباراة لتوظيف
تقني واحذ ( )10مه الذرجت الثالثت
دورة 1100/10/01
تُظى انكهٛح انًتؼذدج انتخظظاخ تانششٛذٚح يثاساج نتٕظٛف تمُٔ ٙاحذ ( )10يٍ انذسجح انثانثح (دٔسج
 )1108/18/04ف ٙانتخظظاخ اٜتٛح9
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تقني مه الذرجت الثالثت
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00

تفتح انًثاساج فٔ ٙجّ انًتششح ٍٛانحاطه ٍٛػهٗ دتهٕو انتمُ ٙانًتخظض انًسهى يٍ طشف إحذٖ يؤسساخ
انتكٕ ٍٚانًُٓ ٙانًحذثح طثما نهًشسٕو سلى  16756214تتاسٚخ  7جًادٖ األٔنٗ ُٚ 8( 0316اٚش  )0876تسٍ َظاو ػاو
نًؤسساخ انتكٕ ٍٚانًُٓ ،ٙأٔ إحذٖ انشٓاداخ انًؼادنح نّ انًحذدج لائًتٓا طثما نهًمتضٛاخ انُظايٛح انجاس٘ تٓا انؼًم
طثما نًمتضٛاخ انًشسٕو سلى  1601681انظادس ف 7 ٙجًادٖ اٜخشج  21( 0322أتشٚم  )1101كًا ٔلغ تغٛٛشِ
ٔتتً6ًّٛ
يتكون ملف الترشيح مه الوثائق اآلتيت:
 طهة خط ٙنهًشاسكح ف ٙانًثاساج ٕٚجّ إنٗ انسٛذ ػًٛذ انكهٛح انًتؼذدج انتخظظاخ تانششٛذٚح، َسختاٌ يٍ ػمذ االصدٚاد حذٚثتا انؼٓذ. َسختاٌ يٍ تطالح انتؼشٚف انٕطُٛح يظادق ػهًٓٛا. تشخٛض الجتٛاص انًثاساج تانُسثح نهًتششح ٍٛانؼايه ٍٛتانمطاػ ٍٛانؼاو أٔ انخاص. ثالث َسخ يٍ دتهٕو انتمُ ٙانًتخظض يظادق ػهٓٛا6 ثالث َسخ يٍ شٓادج انثاكانٕسٚا يظادق ػهٓٛا6 سٛشج راتٛح نهًتششح ) (CVتحًم طٕستّ. ظشفاٌ تشٚذٚاٌ ٚحًالٌ اسى ٔػُٕاٌ انًتششح.طبيعت االختباراث وسيرها:
تشتًم انًثاساج انًزكٕسج ػهٗ اختثاس ٍٚكتات ٔ ٍٛٛاختثاس شفٕ٘ ،تحذد يذدْا ٔيؼايالتٓا كًا ٚه:ٙ
 -1االختثاس انكتات ٙاألٔل 9يٕضٕع ػاو ٚتؼهك تًختهف انمضاٚا انمإََٛح أٔ االلتظادٚح أٔ انتذتٛشٚح أٔ االجتًاػٛح
أٔ انسٛاسٛح أٔ انؼهًٛح أٔ اإلداسٚح ػهٗ انظؼٛذ انٕطُٔ ٙانذٔنٚ ٙحشس ٔجٕتا تانهغح انؼشتٛح 6انًذج  9ثالث ()2
ساػاخ انًؼايم 6 39
 -1االختثاس انكتات ٙانثاَٚ 9ٙتؼهك تانتخظض انًطهٕب يٕضٕع انًثاساج  6انًذج  9ثالث ( )2ساػاخ ،انًؼايم6 5 9
 -2اختثاس شفٕ٘ 9حٕاس يغ انهجُح ف ٙانثمافح انؼايح ٔف ٙتخظض انًششح ٔحٕل انمطاع انًؼُ 6ٙانًذج 04 9دلٛمح
ػهٗ األلم ،انًؼايم6 2 9
مالحظت:
 كم يهف َالض أٔ خاسج األجم انًحذد ٚؼتثش الغٛا. تٕدع يهفاخ انتششٛح أٔ تشسم ػثش انثشٚذ إنٗ انؼُٕاٌ اٜت:ٙانكهٛح انًتؼذدج انتخظظاخ ص6ب 4019تٕتالي ٍٛانششٛذٚح6
 يعتبر يوم  ،1100/10/21آخر أجل للتوصل بملفاث الترشيح. سٛؼهٍ ػٍ الئحح أٔنٛح نهًتششح ٍٛانًمثٕن ٍٛالجتٛاص االختثاساخ انكتاتٛح ػهٗ انًٕلؼ ٍٛاالنكتشَٔ ٍٛٛاٜت9ٍٛٛ ٔ www.fpe.umi.ac.ma / www.emploi-public.maتؼتثش ْزِ انالئحح تًثاتح استذػاء.

