
 
 

 

 إعالن عن مباراة توظيف تقني من الدرجة الثالثة

 10/10/2021دورة ( 01منصب واحد )تقني من الدرجة الثالثة  تنظم المدرسة العليا لألساتذة بفاس مباراة لتوظيف       

 حسب التخصص المبين في الجدول أسفله : 

 

 العنوان
 

 عدد المناصب
 

 التخصص
 

 

 5206المدرسة العليا لألساتذة : ص.ب 

فاس -بنسودة   
01 

 

 تقنيات التنمية المعلوماتية

 أو

 األنظمة والشبكات

 أو

 تقنيات شبكات المعلوميات

 

ى مؤسسات دبلوم التقني المتخصص المسلم من طرف إحد وجه المترشحين الحاصلين علىتفتح المباراة في         

بسن نظام  (1987يناير  09)1407جمادى األولى  8بتاريخ  2.86.325التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 

 لجاري بهااظامية عام لمؤسسات التكوين المهني أو إحدى الشهادات المعادلة له المحددة قائمتها طبقا للمقتضيات الن

ع تغييره ( كما وق2012أبريل  30) 1433جمادى اآلخر  8الصادر في  2.12.90لعمل طبقا لقتضيات المرسوم رقم ا

 وتتميمه.
 

ة اإللكترونيمنصة ، التسجيل بالعلى الراغبين في اجتياز هاته المباراةمن أجل إيداع ملف الترشيح، يتوجب  *       

 .28/09/2021ويجب أن تتم عملية التسجيل قبل تاريخ ،   econcours.usmba.ac.ma : الخاصة بالجامعة

لحة لتالية، لدى مصااللتزام بوضع الوثائق اإلدارية ا حين المقبولين الجتياز االختبار الشفوي،على المترش*        

  ي :تبار الشفواالخاز ، وذلك قبل تاريخ اجتيفاسب بنسودةالموارد البشرية للمدرسة العليا لألساتذة بفاس الكائنة  بحي 

 : يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية

  ؛ حشمل اسم وعنوان ورقم هاتف المترطلب خطي يوجه إلى السيد مدير المدرسة العليا لألساتذة بفاس يح -

 ؛ رشحتالسيرة الذاتية للم -

 ؛ و أي شهادة أخرى معترف بمعادلتهاأ دبلوم التقني المتخصصنسخة من  -

 شهادة الباكلوريا ؛نسخة من  -

 ؛ من بطاقة التعريف الوطنية نسخة -

 ؛ العهد ةمن عقد االزدياد حديث نسخة -

 ظرفان متنبران  يحمالن اسم وعنوان المترشح. -
 

 ال يسمح ألي مترشح باجتياز االختبار الشفوي إال بعد إيداع الوثائق المذكورة أعاله

 ثالثة أشهر عدى الوثائق اإلداريةيجب أن ال تت

 يرفض كل ملف ناقص. 

 www.emploi-بموقع التشغيل العمومي الخاصة بالمباراة  اتتنشر لوائح المترشحين المقبولين الجتياز االختبار -
public.ma وكذا على الموقع اإللكتروني للمدرسة العليا لألساتذة بفاس ،https://ens.usmba.ac.ma  ، ويعتبر

 .اتنشر بمثابة استدعاء الجتياز االختبارهذا ال
   ليهما أعاله.العمومي وموقع المؤسسة المشار إ تنشر لوائح الناجحين ولوائح االنتظار عبر بوابة التشغيل -

http://www.emploi-public.ma/
http://www.emploi-public.ma/
https://ens.usmba.ac.ma/
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