
    

 

 

 عن تنظيم مباراة توظيف عــــــالنإ
 
 

بالرباط مباراة توظيف تقني من الدرجة  عليا للمعلوماتية وتحليل النظم المدرسة الوطنية التنظم 
 .شبكة المعلوميات ، تخصص 70/70/9702منصب(، دورة  10الثالثة   )

على  سنة 40سنة و  81من جنسية مغربية البالغين من العمر  في وجه المترشحين تفتح هذه المباراة       
لى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها ألجل التقاعد دون ، ويمكن تمديد حد السن األعاألكثر

الحاصلين على دبلوم التقني المتخصص المسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني و ، سنة 54أن يتجاوز 
( بسن نظام عام 0031يناير 10) 0011جمادى األولى  3بتاريخ  63.68.2.المحدثة طبقا للمرسوم رقم 

مؤسسات التكوين المهني أو إحدى الشهادات المعادلة له المحددة قائمتها طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها ل
 (..10.ابريل  81) 0088 جمادى اآلخرة  3الصادر في  60.601.العمل طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 

 
 االختبارات التالية : تشتمل المباراة على

 المعامل المدة ويةالكتابية والشف االختبارات

موضوع عام يتناول مختلف المظاهر االقتصادية  االختبار األول :
واالجتماعية والسياسية واإلدارية على الصعيد الوطني والدولي 

 يحرر وجوبا باللغة العربية.
 يتعلق بالتخصص موضوع المباراة االختبار الثاني :

 ساعات 8
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حوار مع اللجنة في الثقافة العامة وفي تخصص  االختبار الشفوي :
 المترشح وحول القطاع المعني.

 دقيقة 02
 على األقل 

8 

 
 يتكون ملف الترشيح من :

 ؛المؤسسةإلى السيد رئيس  المشاركة موجهـ طلب 
 رشح؛تمن السيرة الذاتية للم نبذةـ 
 رشحين الموظفين؛تبالنسبة للمالجتياز المباراة ترخيص  -

 مصادق عليها من دبلوم التقني المتخصص أو ما يعادله؛ ـ نسخة
 نسخة مصادق عليها من شهادة البكالوريا؛ -

 ؛عليها من بطاقة التعريف الوطنية ـ نسخة مصادق
 ؛زدياد ال تقل مدته عن ثثاثة أشهرنسخة من عقد اال -

 ؛رشحتتنبران يحمثان اسم وعنوان المـ ظرفان م
المدرسة الوطنية العليا  السيد مدير و ترسل إلى العنوان :أ الترشيح توضع ملفاتيجب أن 

-108:بالركراكي مدينة العرفان ص. محمد بن عبد هللاع شار،  بالرباط للمعلوماتية وتحليل النظم 
 .92/72/9702قبل  أكدال الرباط 

ستنشر الئحة المترشحين المقبولين والمتوفرين على الشروط النظامية على موقع التشغيل 
  للمؤسسةالموقع االلكتروني  ، وعلىpublic.ma-www.emploiعمومي ال

www.ensias.um5.ac.ma.وتعتبر بمثابة استدعاء الجتياز المباراة ،      
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