
 
 

Université Sultan Moulay Slimane 

Faculté d’Economie et de Gestion 

Béni Mellal 

 

 جـامعة السلطـان موالي سليمـان

 كلية االقتصاد والتدبير

بنـي مـالل 

 

، بني مالل.23000ر.ب:  502كلية االقتصاد و التدبير ببني مالل، امغيلة، ص.ب :    

05 23 48 13 51  05 23 48 02 18  

 

 

 إعـــــالن 

 من الدرجة الثالثة تقني توظيف اةعن  إجراء مبار 

 Développement Informatique :تخصص

 2021نونبر  21دورة 
 وفق الجدول التالي:  (21/11/2021منصب( ، )دورة  01) من الدرجة الثالثة تقنييلتوظيف  اةمبار ببني مالل كلية االقتصاد و التدبير تنظم 

 عدد املنـاصب التخصــص اإلطار

 Développement Informatique 01 تقني د ثالثة

املنهي إحدى مؤسلسات التكوين  طرف لسلم مناملدبلوم التقني املتخصص في وجه الحاصلين على  اةتفتح املبار  

بلسن نظام عام ملؤسلسات  (1987يناير  9 ) 1407جمادى األولى  8 بتاريخ 2. 86. 325 رقم لمرسوملاملحدثة طبقا 

طبقا  العمل أو إحدى الشهادات املعادلة له املحددة قائمتها طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بهاالتكوين املنهي 

 .(2012أبريل  30) 1433جمادى اآلخرة  8الصادر في  2.12.90ملقتضيات املرسوم رقم 

  على الراغبين في اجتياز هذه املباريات التسجيل وإيداع امللفات وجوبا من خالل الرابط

 12/11/2021وذلك قبل تاريخ    usms.ac.ma/http://econcours.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
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 األقل على دقيقة 15
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  مؤسلسة.لللدى مصلحة املوارد البشرية   سفلهااللتزام  بوضع الوثائق املشار إليها أ املترشحين املقبولين الجتياز االختبار الشفوي يجب على 

 :يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية 

 طلب خطي موجه لللسيد رئيس املؤسلسة أو لللسيد رئيس الجامعة 

  ترخيص باجتياز املباراة بالنلسبة للمترشحين املوظفين 

  ة(لسيرة الذاتية للمترشحال( 

  ةاملطلوبأو الشهادة لدبلوم ا مننسخة 

 لبطاقة التعريف الوطنيةامن  نسخة 

 .تصريح بالشرف موقع بصحة املعلومات الواردة في ملف الترشيح 
 ملحوظة:.

 .* يلغى كل ملف ناقص

 للجامعة. * تنشر  لوائح املترشحين املقبولين الجتياز املباريات وكذلك النتائج النهائية على بوابة التشغيل العمومي  وعلى املوقع اإلليكتروني

http://econcours.usms.ac.ma/

