وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين و التعليم العايل
والبحث العلمي

الرائسة
إعالن عن مباريات توظيف
تعلن جامعة الحسن األول بسطات عن تنظيم مباريات توظيف أطر إدارية وتقنية ( 06مناصب) (دورة  ،)2020/08/16لفائدة
مؤسسات الجامعة حسب التخصصات المشار إليها في الجدول التالي:
المؤسســــة و العنوان

رئاسة جامعة الحسن األول بسطات

اإلطار

تقين من ادلرجة الثالثة

المركب الجامعي طريق الدار البيضاء كلم  03ص.ب 539 :سطات
الهاتف  0523721275/76 :الفاكس0523721274 :

مترصف من ادلرجة الثانية
معهد علوم الرياضة بسطات
المركب الجامعي طريق الدار البيضاء كلم  03ص.ب 540 :سطات
الهاتف  / 0523400103 :الفاكس0523400794 :
مقرها المؤقت بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات

كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بسطات
المركب الجامعي طريق الدار البيضاء كلم  03ص.ب 784 :سطات
الهاتف  0523721939 :الفاكس0523724087 :

همندس دوةل من ادلرجة
ا ألوىل
همندس دوةل من ادلرجة
ا ألوىل
مترصف من ادلرجة الثانية

التخصــص

عــدد
المناصب

Gestion des Entreprises

01

Développement Informatique /
Réseau Informatique
Réseaux et Systèmes
Informatiques

01
01

اعالميات

01

اعالميات

01

قانون خاص ( ابللغة الفرنس ية )

01

فعلى الراغبين في اجتياز هذه المباراة التسجيل عبر البوابـة اإللكترونية  E-concours.uh1.ac.maو يعتبـــر
يوم  03غشت  2020هو أخر أجل للتسجيل.
شروط الترشيح
 -1أن يكون المترشح من جنسية مغربية؛
 -2أن يكون متوفرا على السن القانوني الجتياز المباراة والشهادة المطلوبة للتوظيف.
بالنسبة لمهندس دولة من الدرجة األولى :
 شهادة مهندس دولة المسلمة من طـرف المـدارس أو المعـاهد أو المؤسســات الجامعية الوطنيـة المؤهلـة لتسليمها أو إحـدى الشهـاداتالمحــددة طبقـا لمقتضيـات المرسوم رقم  2.12.90الصادر في  8جمادى اآلخرة  30( 1433أبريل  )2012كما وقع تغييره وتتميمه.
بالنسبة للمتصرفين من الدرجة الثانية :
 دبلـوم الـدراسات العليا المعمقـة أو دبلـوم الدراسات العليا المتخصصـة أو الماستر أو الماستر المتخصص أو ما يعـادل إحـداها طبقـالمقتضيات المـرسـوم رقـم  2.12.90الصادر في  8جمادى اآلخرة  30 ( 1433أبريل  ) 2012كما وقع تغييره وتتميمه.
بالنسبة للتقنيين من الدرجة الثالثــة :
 دبلوم التقنــي المتخصـص المسلم من طــرف إحــدى مؤسسـات التكــوين المهني المحدثــة طبقــا للمرســوم رقــم  2.86.325بتـاريخ  8جمـادى األولى 9( 1407يناير  )1987بسن نظــام عام لمؤسسات التكوين المهني أو إحدى الشهادات المعــادلة له المحـددة قائمتها طبقـا للمقتضيات النظامية الجاري بها
العمـل طبقــا لمقتضيات المرسوم رقم  2.12.90الصادر في  8جمادى اآلخرة  30 ( 1433أبريل  ) 2012كما وقع تغييره وتتميمه.

ملف الترشيح
على المترشحين المقبولين الجتياز اإلختبار الشفوي االلتزام بوضع الوثائق التالية  ،لدى مصلحة الموارد البشرية لكل مؤسسة،
والمشار إلى عنوانها في الجدول أعاله ،وذلك قبل اجتياز اإلختبار الشفوي :
.1
.2
.3
.4
.5

طلب المشاركة موجه إلى السادة رؤساء المؤسسات المعنية؛
ترخيص الجتياز المباراة بالنسبة للمترشحين الموظفين؛
نسخة مطابقة لألصل للدبلوم أو الشهادة المطلوبة حسب التخصص المطلوب المشار إليه في الجدول أعاله؛
نبذة عن السيرة الذاتية للمرشح؛
نسخة مطابقة لألصل من بطاقة التعريف الوطنية؛

تنبيـه :جيب أأن يكون اترخي املصادقة عىل الواثئق الدارية قبل اترخي  04غشت . 2020
تنرش لحئة املرتحشني املقبولني لجتياز الختبارات الشفوية عرب:
 بوابة التشغيل العمويم www.emploi-public.ma البوابة اللكرتونية E-concours.uh1.ac.maويعترب هذا النرش مبثابة اس تدعاء لجتياز الاختبار الشفوي.
تنرش لحئة الناحجني ولحئة الانتظار عرب البوابة واملوقع املشار الهيام أأعاله.

