إعالن عن مباراة لتوظيف تقني واحد ( )01من الدرجة الثالثة
دورة  15شتنبر 2019
شتنب 2019
تعلن المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بمكناس عن إجراء مباراة لتوظيف تقني ( )01من الدرجة الثالثة ،يوم  15ر
تخصص « Communication : gestion de carrière » :

شروطالمشاركة:

تفتح المباراة في وجو المترشحين من جنسية مغربية البالغين من العمر  18سنة على األقل و  40سنة على األكثر عند تاريخ
إجراء المباراة  ،ويمكن تمديد السن األعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو ممكن تصحيحها لألجل التعاقد دون أن
تتجاوز  45سنة ،والحاصلين على دبلوم التقني المتخصص المسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا
للمرسوم رقم  2.86.325الصادر في  8جمادى األولى  09( 1407يناير  )1987بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني
أو إحدى الشهادات المعادلة لها المحددة قائمتها طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل طبقا لمقتضيات المرسوم
 2.12.90الصادر في  8جمادى اآلخرة  30( 1433أبريل  ) 2012كما وقع تغييره وتتميمو.

ششممطال مارااط علطاخشمارينطكشابيينطراخشمارط فويط:ط
االختبار
 - 1االختبار الكتابي األول  :موضوع عام يتناول مختلف المظاىر االقتصادية واالجتماعية

المدة

المعامل

ثالث ( )3ساعات

04

والسياسية واإلدارية على الصعيد الوطني والدولي يحرر وجوبا باللغة العربية .
 - 2االختبار الكتابي الثاني  :يتعلق بالتخصص موضوع المباراة.

ثالث ( )3ساعات

06

 - 3اختبار شفوي :حوار مع لجنة المباراة يتعلق بالثقافة العامة ،وفي التخصص المطلوب،

 15دقيقة على األقل

03

وحول القطاع المعني.

يشكونط عفطالشش يحط ن :
 طلب خطي ( )01للمشاركة في المباراة موجو إلى السيد مدير المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بمكناس موقع من طرف المترشح يبينفيو إسمو العائلي والشخصي وعنوانو ورقم ىاتفو ؛
ترخيص رئيس اإلدارة الجتياز المباراة بالنسبة للمترشحين الموظفين؛ نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليو ا؛هعن ثالثة أشهر؛
 نسخة من عقد االزدياد ال تقل مدت نسخة من بيان السيرة الذاتية CV؛نسخة مشهود بمطابقتها ألصل الباكالوريا؛ نسخة مشهود بمطابقتها ألصل الدبلوم أو إحدى الشهادات المعادلة لو؛متنران يحمالن اسم و عنوان المترشح.
 -ظرفان ( )02ب

ينبغي أن تصل طلبات الترشيح إلى المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن
الكائنة بمرجان  2مكناس  -ص.ب 15290 :المنصور مكناس،
وذلك قبل  31غشت 2019
ملحوظة:

 -يعتبر ملغى كل ملف تنقصو إحدى الوثائق المذكورة أعاله أو ورد خارج اآلجال المحددة؛

رشحين المقبولين الجتياز المباراة ببوابة التشغيل العمومي  www.emploi-public.maوكذا بالموقع الرسمي
 سيتم اإلعالن عن الئحة المتللمدرسة www.ensam-umi.ac.ma

-يعتبر نشر الئحة المترشحين المقبولين الجتياز المباراة بهذه المواقع اإللكترونية بمثابة استدعاء لكل مترشح.

