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إعـــــالن
عن إجراء مباريات لتوظيف ثالثة ( )03تقنيين من الدرجة 3
تنظم الكلية المتعددة التخصصات ببني مالل مباريات لتوظيف ثالثة ( )03تقنيين من الدرجة  3دورة 1082/81/81
اإلطار أو الدرجة

تقني من الدرجة الثالثة

التخصص

عدد المناصب

Physique

01

Chimie

01

Biologie

01

الدبلوم أو الشهادة المطلوبة وشروط الترشيح
 دبلوم التقين املتخصص امللسل من طرف إحدى مؤسلسات التكوين املهين احملدثةطبقا للمرسوم رق  2. 68. 523بتاريخ  6مجادى األوىل  9 ( 7041يناير
 )7961بلسن نظام عام ملؤسلسات التكوين املهين أو إحدى الشهادات املعادلة له
احملددة قائمتها طبقا للمقتضيات النظامية اجلاري هبا العمل طبقا ملقتضيات املرسوم
رق  2.72.94الصادر يف  6مجادى اآلخرة  54( 7055أبريل .)2472
 عهى أال يقم سه انمترشح عه  76سنة و 04سنة عهى األكثر،ويمكه تمذيذ حذ انسه األعهى نفترة تعادل فترة انخذمات انصحيحة
أو انممكه تصحيحها ألجم انتعاقذ دون أن يتجاوز  03سنة.

تشتمل المباريات على اختبارين كتابيين واختبار شفوي تحدد مددها ومعامالتها حسب اإلطار أو الدرجة المتبارى عليها كما يلي:
مباراة تقني من الدرجة الثالثة
المعامل

االختبار

المدة

 االختبار الكتايب األول :موضوع عام يتناول خمتلف املظاهراالقتصادية واالجتماعية واإلدارية واللسياسية على الصعيد الوطين
والدويل حيرر وجوبا باللغة العربية.

ثالث ( )5ساعات

 -االختبار الكتايب الثاين :يتعلق بالتخصص موضوع املباراة.

ثالث ( )5ساعات

8

 االختبار الشفوي :حوار مع اللجنة يف الثقافة العامة ويف ختصصاملتشح وحول القطاع املعين.

 73دقيقة على األقل

5

4

يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:
 طلب املشاركة يف املباراة موجه لللسيد عميد الكلية املتعددة التخصصات ببين مالل استمارة تلسجيل التشيح متأل وتطبع مبوقع الكلية على األنتني )(fp.usms.ac.ma نبذة عن سرية املرشح نلسخة طبق األصل للدبلوم أو الشهادة املطلوبة نلسخة مطابقة لألصل لبطاقة التعريف الوطنية -ظرفان متنربان حيمالن اس وعنوان املرشح

تودع أو توجه ملفات الترشيح إلى عمادة الكلية المتعددة التخصصات ،امغيلة ،ص .ب  392بني مالل ،وذلك

قبل .1082/81/03

ملحوظة :يلغى كل ملف ناقص أو وارد خارج األجل احملدد.
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