
 

                                                   
    
 

 

 

 عن مباراةإعالن 
 

 مباراةإجراء عن  ث العلميوالبح اع التعليم العاليقطالعلمي  البحثوالي التعليم العالرتبية الوطنية والتكوين املهين وتعلن وزارة  

 اجلدول التالي: وفق تقين إطارلتوظيف 
 

 

 عدد املناصب التخصص املطلوب رالإطا
 املواد

 الكتايب اخلاص الكتايب العام

 الرابعةتقين من ادلرجة 

 20/10/2019 يوم

 

 01 كتابة املكتبيات

 ساعات 3

 4املعامل 

 ساعات 3

 6املعامل 

 

 

 

 الترشيح:

 من جنسية مغربية؛ أن يكون المترشح -

 المباراة؛ ازالجتيعلى السن القانوني  أن يكون متوفرا -

سنة على  40سنة وأال يتجاوز  18ال يقل عمره عن أ -

 األكثر مع إمكانية تمديد حد السن األعلى لفترة تعادل

فترة الخدمات الصحيحة والممكن تصحيحها ألجل التقاعد 

 سنة من دون الموظفين الدين ال يحتج 45دون أن يتجاوز 

 عليهم بشرط السن؛

م المطلوب في التخصصات وأن يكون حاصال على الدبل -

 المذكورة أعاله.

 التكوين مؤسسات إحدى طرف من المسلم التقني دبلوم -

 8 بتاريخ 2.86.325 رقم للمرسوم طبقا المحدثة المهني

 عام نظام بسن( 1987 يناير 9) 1407 األولى جمادى

 اهل المعادلة الشهادات إحدى أو المهني التكوين لمؤسسات

 بها الجاري النظامية للمقتضيات طبقا قائمتها المحددة

الصادر في  2.12.90المرسوم رقم  طبقا لمقتضيات العمل

كما وقع  (2012أبريل  30) 1433جمادى اآلخرة  8

 تغييره وتتميمه

 

 

 ملف الترشيح :

 ي المباراة؛طلب خطي للمشاركة ف -

 رخيص باجتياز المباراة بالنسبة للمترشحين الموظفين؛ت -

 وب؛يها من الدبلوم المطلنسخة مصادق عل -

 دق عليها من بطاقة التعريف الوطنية؛نسخة مصا-

 للمترشح. السيرة الذاتية نسخة من -

 

 مالحظة:

 على الراغبين في اجتياز المباراة المذكورة أن يقوموا

 : يل القبلي من خالل الرابط التاليإلزاميا بالتسج

https://econcours.enssup.gov.ma 

 

 قبل الترشيح كما يجب أن يتم تسجيل طلبات

12/10/2019 

 

 

 

 

 

 
 

 المملكة المغربية

 العلمي ثوالبح التعليم العايلالرتبية الوطنية والتكوين املهين و وزارة 
 العايل والبحث العلمي قطاع التعليم

 مديرية الموارد البشرية 
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 إلـــى

 رئيس الحكومةالسيد  

 الكتابة العامة

 
 

 تغيير ترقيم سيارة. طلبالموضوع:
 

 

 
اإلمام المؤيد سالم تام بوجود موالنا     

 باهلل،
 

أطلب منكم إعطاء يشرفني أن  وبعد،

تعليماتكم للمصالح المختصة،  قصد العمل على 

 (RAV4تغيير ترقيم السيارة الوظيفية من نوع ) 

ترقيما  وجعلهم، 172770و المسجلة تحت رقم 

 مدنيا.

 

 
 

فائق عبارات التقدير   اوتقبلو

   ،واالحترام

                                                                                              

 والســـالم.
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