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 (9الثالثة )سلم واحد من الدرجة  تقني لتوظيفة مبارا إعالن عن
 17/06/2019دورة 

 تخصصفي  (9)سلم  الثالثةواحد من الدرجة  تقنييعلن السيد مدير المدرسة العليا لألساتذة بالدار البيضاء عن تنظيم مباراة لتوظيف 

Maintenance informatique   17/06/2019دورة 

ستتتنة علتتت   40و   ستتتنة علتتت  ا  تتت  18متتتن  نستتتية موربيتتتة و البتتتالوين متتتن العمتتتر  رشتتت ينتتفتتتتل المبتتتاراة فتتتي و تتت  الم 

مستتتتلم متتتتن س تتتتد  م سستتتتا    ، Maintenance informatiqueتخصصصصصص ، تقنتتتتي مت صتتتت ال اصتتتتلين علتتتت  دبلتتتتوم ،  رثتتتتا ك
( بستتتتن 4961ينتتتتاير  9)  4151فتتتتي  متتتتاد  ا ولتتتت   الصتتتتادر 2.  68. 523التكتتتتوين المانتتتتي الم دثتتتتة  بقتتتتا للمرستتتتوم ر تتتتم 

 .أو س د  الشاادا  المعادلة ،تتميم نظام عام لم سسا  التكوين الماني  سبما تم توييره و 
 

 يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية :

   لب   ي مو   سل  السيد مدير المدرسة العليا لألساتذة بالدار البيضاء، ي م  اسم و عنوان ور م هاتف المرشل؛  -
 ؛تر ي  رئيس االدارة للمشاركة في المباراة للمرش ين الموظفين -
 ؛  من ب ا ة التعريف الو نية علياما بم ابقتاما لألص نس تان مصادق  -
 من شاادة البكالوريا؛ بم ابقتاما لألص علياما مصادق  نس تان -
 الم لوب؛ من الدبلوم علياما بم ابقتاما لألص نس تان مصادق  -
 ؛ في  مس نسخ السيرة الذاتية للمرشل -
 من عقد االزدياد  ديثة التاريخ؛ نس تان -
 ظرفان ي مالن ال ابع البريدي مع اسم وعنوان المرشل؛ -

 
 :طبيعة االختبارات

 

 المعامل المدة االختبار

أو أو التدبيرية أو اإل تماعية   اال تصاديةا تبار كتابي عام، يتعلق بم تلف القضايا القانونية أو 
 اإلنسانية أو العلمية 

ساعا  3  4 

ا تبار كتابي  ا ، يتعلق بم ا  ا تصا  ال امعة والت ص  الم لوب أو الماام و الوظائف 
 الم لوبة شولاا.

ساعا  3  6 

شفوي : تنا ش في  ل نة المباراة مع المترشل  مواضيع و ضايا بادف تقييم  درات  عل   س تبار
 ممارسة الماام المرتب ة بالمنصب. 

و  51 ما بين
د يقة 33  

3 

 

أو ترس   ،(  التو ي  المستمردا   أو ا  العم  )  ، 9 كلم   ريق ال ديدةدرسة العليا لألساتذة الكائن بسدارة الم ملفا  الترشيل لد تودع 

 . 14/06/2019قبل لك ذو   شارع غاندي الدار البيضاء 90005  .ب سل  العنوان التالي ،عبر البريد

 .كل ملف ناقص يعتبر الغ

 www.ens.univcasa.maو    www.emploi-public.ma  نشر لوائح المترشحين المقبولين الجتياز المباراة علئ الموقعينت

 و تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء الجتياز االختبارات الكتابية.

http://www.emploi-public.ma/

