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إعالن عن مباراة توظيف ثالثة تقنيين من الدرجة الثالثة
تُظى انًذسسح انؼهُا نألساتزج تفاس يثاساج نتىظُف ثالثح ( )03تقٍُُُ يٍ انذسجح انثانثح دوسج
( ،)03/02/2019حسة انتخظظاخ انًثُُح فٍ انجذول أسفهّ :
انتخظض

ػذد انًُاطة

اإلػاليُاخ

01

انفُزَاء

01

انكًُُاء

01

انؼُىاٌ
انًذسسح انؼهُا نألساتزج  :ص.ب 5206
تُسىدج  -فاس

تفتح انًثاساج فٍ وجّ انًتششحٍُ انحاطهٍُ ػهً دتهىو انتقٍُ انًتخظض انًسهى يٍ طشف إحذي
يؤسساخ انتكىٍَ انًهٍُ انًحذثح طثقا نهًشسىو سقى  2.86.325تتاسَخ  8جًادي األونً 09(1407
َُاَش  )1987تسٍ َظاو ػاو نًؤسساخ انتكىٍَ انًهٍُ أو إحذي انشهاداخ انًؼادنح نّ انًحذدج قائًتها
طثقا نهًقتضُاخ انُظايُح انجاسٌ تها انؼًم طثقا نقتضُاخ انًشسىو سقى  2.12.90انظادس فٍ 8
جًادي اِخش  30( 1433أتشَم  )2012كًا وقغ تغُُشِ وتتًًُّ.
َتكىى هلف التزشُح هي الىثائك التالُت :
 طلب خطٍ َىجه إلً السُذ هذَز الوذرست العلُا لألساتذة بفاس َحول اسن وعٌىاى ورلن هاتفالوتزشح.
 السُزة الذاتُت للوتزشح. ًسخت هي دبلىم التمٌٍ الوتخصص هصادق علُها أو أٌ شهادة أخزي هعتزف بوعادلتها. ًسخت هي شهادة الباكلىرَا هصادق علُها. ًسخت هي بطالت التعزَف الىطٌُت هصادق علُها. ًسخت هي عمذ االسدَاد حذَثت العهذ. ظزفاى هتٌبزاى َحوالى اسن وعٌىاى الوتزشح.تىدع يهفاخ انتششُح نذي إداسج انًذسسح انؼهُا نألساتزج تفاس
أو تشسم ػثش انثشَذ إنً انؼُىاٌ أػالِ ورنك قثم .2019/01/19
َجة أٌ ال تتؼذي انىثائق اإلداسَح ثالثح أشهش.
َشفض كم يهف َاقض.
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