المملكة المغربية
جــــامـعـة شـعـيـــــب الـدكـــــالي  -الجديدة
المدرسة العليا للتكنولوجيا
سيدي بنور

إػالن غن إجرإء مبارإة ثوظيف
ثلين وإحد ( )01من إدلرجة إمثامثة
ختطص SECRETARIAT DE DIRECTION :
دورة  15ش تنرب 2019
مفائدة إملدرسة إمؼليا نلتكنوموجيا بس يدي بنور
يؼلن إمس يد مدير إملدرسة إمؼليا نلتكنوموجيا بس يدي بنور غن فتح مبارإة متوظيف ثلين وإحد (  )01من إدلرجة
إمثامثة (دورة  15ش تنرب  )2019حسب إجلدول إمتايل :
ػدد
إملؤسسة

إملناضب

إلطار

إمتخططات

إملدرسة إمؼليا نلتكنوموجيا
س يدي بنور
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ثلين من إدلرجة
إمثامثة

SECRETARIAT DE DIRECTION

ثفتح إملبارإة إملذكورة يف وجو إملرتحشني من جنس ية مغربية إحلاضلني ػىل دبلوم ثلين متخطص يف إمتخطص
إملطلوب حسب إجلدول أػاله ،إملسمل من طرف إحدى مؤسسات إمتكوين إمليين إحملدثة طبلا نلمرسوم رمق
 2.86.325بتارخي  8جامدى إلوىل  9( 1407يناير  )1987بسن هظام ػام ملؤسسات إمتكوين إمليين  ،أو
ػىل إحدى إمشيادإت إملؼادةل إحملددة كامئهتا طبلا نلملتضيات إمنظامية إجلاري هبا إمؼمل طبلا مللتضيات
إملرسوم رمق  2.12.90إمطادر يف  8جامدى إلآخر  30( 1433إبريل )2012حس امب وكع ثغيريه وتمتميو.
وإمبامغني من إمؼمر  18س نة ػىل إلكل و  40س نة ػىل إلكرث مع إماكهية متديد حد إمسن إلػىل مفرتة
ثؼادل فرتة إخلدمات إمطحيحة أو إملمكن ثطحيحيا لجل إمتلاػد دون أن يتجاوز  45س نة ( ىذإ إمرشط ل
يشمل إملوظفني).

رشوط إمرتش يح :
يتكون ملف إمرتش يح من إمواثئق إمتامية :
 طلب خطي نلمرتحش يوجو إىل إمس يد مدير إملدرسة إمؼليا نلتكنوموجيا بس يدي بنور . ترخيص إلدإرة ابجتياز إملبارإة (ابمنس بة نلموظفني) ؛ وسختان من بطاكة إمتؼريف إموطنية مطادق ػلهيام؛ وسختان مطادق ػلهيام من دبلوم إمتلين إملتخطص أو مايؼادهل؛ وسختان من هنج إمسرية إذلإثية نلمرتحش ؛ ظرفان متنربإن حيمالن إمس وغنوإن إملرتحش ؛ ابمنس بة نلحاضلني ػىل شوإىد أجنبية ،جيب إلدلء ،كبل أآخر أجل ليدإع إمرتش يحات ،بنسخةمن كرإر إملؼادةل إمؼلمية .
-

وتشتمل المباراة على اختبارات كتابٌة وشفوٌة:

– االختباران الكتابًان:
مادة الاختبار
 إختبار كتايب أول  :موضوع ػام يتؼلق مبختلف إملظاىر الاكتطاديةوالاجامتغية وإمس ياس ية وإلدإرية ػىل إمطؼيد إموطين وإدلويل حيرر
وجواب ابنلغة إمؼربية؛
 -إختبار كتايب اثين :يتؼلق ابمتخطص موضوع إملبارإة.

ػدد إمساػات
3
ثالث ساػات
3
ثالث ساػات

إملؼامل
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–االختبار الشفوي:
مادة الاختبار

إملدة

إملؼامل

 حوإر مع إنلجنة يف إمثلافة إمؼامة ويف ختطص إملرتحش وحول إملطاعإملؼين.

 15دكيلة ػىل
إلكل
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مالحظة :
 لك ملف انكص أو ل حيرتم إمرشوط إملنطوص ػلهيا يؼترب لغيا؛ثوضع ملفات إمرتش يح أو ترسل إىل إمؼنوإن إمتايل  :رئاسة جامؼة شؼيب إدلاكيل شارع جربإن خليل
جربإن ص.ب  - 24000- 299إجلديدة كبل  31غشت  2019؛
 ػدم جتاوز أجل  3أشير ابمنس بة دليع إمواثئق إلدإرية.شارع جبران خلٌل جبران
 ص.ب  – 24000 -299 :الجدٌدة
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