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 إعــــــــــالن
 تقنيةأطر  توظيف عن  إجراء مباريات

 18/07/2021 دورة
 ة، دورثالثةمن الدرجة ال (02) تقنيينتنظم كلية االقتصاد و التدبير ببني مالل مباريات لتوظيف 

 التالية:، في التخصصات 18/07/2021
 

 التخصص االطار أو الدرجة
عدد 

 المنـاصب
 الدبلوم أو الشهادة المطلوبة

تقني من 

 الدرجة الثالثة

 01 كتابة االدارة
دبلوم التقني المتخصص تفتح المباريات في وجه الحاصلين على 

المحدثة طبقا المهني إحدى مؤسسات التكوين  طرف مسلم منال

 9 ) 1407جمادى األولى  8 بتاريخ 2. 86. 325 رقم لمرسومل

أو إحدى بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني  (1987يناير 

 اميةالشهادات المعادلة له المحددة قائمتها طبقا للمقتضيات النظ

ر الصاد 2.12.90طبقا لمقتضيات المرسوم رقم  الجاري بها العمل

 .(2012أبريل  30) 1433جمادى اآلخرة  8في 

 

 01 المعلوماتيةالتنمية 

 

  على الراغبين في اجتياز هذه المباريات التسجيل وإيداع الملفات وجوبا من خالل الرابط

 09/07/2021وذلك قبل تاريخ    http://econcours.usms.ac.ma/اإلليكتروني 

 ها ومعامالتها كما يلي:تعلى اختبارين كتابيين واختبار شفوي تحدد مد كل مباراةتشتمل 

 المعامل المدة االختبار

  عام موضوع :األولالكتابي  االختبار -

-  
تعلق ي :الثاني الكتابياالختبار  -

 .المباراة موضوع بالتخصص

 اللجنة مع حوار :الشفوي االختبار -
 تخصص وفي العامة الثقافة في
 .المعني القطاع وحول رشحتالم

 

 ساعات( 3) ثالث

 
 ساعات( 3) ثالث

 

 

 

 

 

 األقل على دقيقة 15

4 

 
 

6 

 
 
 

3 

  رية  لموارد البشصلحة الدى م سفلهااللتزام  بوضع الوثائق المشار إليها أ المترشحين المقبولين الجتياز االختبار الشفوييجب على

 بكل مؤسسة.

 :يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية 

 خطي موجه للسيد رئيس المؤسسة أو للسيد رئيس الجامعة طلب 

  ترخيص باجتياز المباراة بالنسبة للمترشحين الموظفين 

  ة(سيرة الذاتية للمترشحال( 

  ةالمطلوبأو الشهادة لدبلوم ا مننسخة 

 لبطاقة التعريف الوطنيةامن  نسخة 

 ملحوظة:.

 .* يلغى كل ملف ناقص

إلليكتروني ى الموقع امي  وعلالمقبولين الجتياز المباريات وكذلك النتائج النهائية على بوابة التشغيل العمو* تنشر  لوائح المترشحين 

 للجامعة.
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