
 

                                                   
    
 

 

 

 

 عن مباراةإعالن 
 

عليم الت قطاع ،تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

 العالي والبحث العلمي عن إجراء مباريات لتوظيف أطر تقنية وفق الجدول التالي:

 
 

 عدد المناصب ص المطلوبالتخص اإلطار
 المواد

 الكتابي الخاص
 الثالثةمن الدرجة  تقني
 11/07/2021يوم 

Génie Logiciel  01 3 ساعات 
 Infographie  01 6المعامل 

 
 الترشيح:شروط 

 أن يكون المترشح من جنسية مغربية؛ -

 اة؛أن يكون متوفرا على السن القانوني الجتياز المبار -

 حاصال على الدبلوم المطلوب في التخصصات المذكورة أعاله.أن يكون  -

خدمات سنة على األكثر مع إمكانية تمديد حد السن األعلى لفترة تعادل فترة ال 40سنة وأال يتجاوز  18ال يقل عمره عن أ -

 سن؛يهم بشرط السنة من دون الموظفين الدين ال يحتج عل 45الصحيحة والممكن تصحيحها ألجل التقاعد دون أن يتجاوز 
 

 نوع الدبلوم 

 ة؛الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا المسلم من طرف المدارس العليا للتكنولوجيا التابعة للجامعات المغربي -

جمادى  8تاريخ ب -2.86.325ن طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقممدبلوم التقني المتخصص المسلم  -

 نظام عام لمؤسسات التكوين المهني  ( بسن1987رنايي 9) 1407 األولى

الصادر  04.465 األطر والبحث العلمي رقم والتعليم العالي وتكوين وزير التربية الوطنية لقرار شهادة التقني العالي المسلمة طبقا -

طبقا المحددة  الشهادات المعادلة لهأو إحدى  ( المتعلق بتنظيم شهادة التقني العالي.2004يونيو  5) 1425 األولى من جمادى 17 في

 ( كما وقع تغييره وتتميمه.2012أبريل  30) 1433جمادى اآلخرة  8الصادر في  2.12.90لمقتضيات 

 ملف الترشيح:

 طلب خطي للمشاركة في المباراة؛ -

 ترخيص باجتياز المباراة بالنسبة للمترشحين الموظفين؛ -

 نسخة مصادق عليها من الدبلوم المطلوب؛ -

 شهادة البكالوريا؛ نسخة مصادق عليها من-

 نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية؛-

 للمترشح. نسخة من السيرة الذاتية -

 مالحظة:

    تالي: على الراغبين في اجتياز المباراة المذكورة أن يقوموا إلزاميا بالتسجيل القبلي من خالل الرابط ال

https://econcours.enssup.gov.ma 
 

.03/07/2021  كما يجب أن يتم تسجيل طلبات الترشيح قبل

 

 المملكة المغربية

 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني 

 والبحث العلمي والتعليم العالي

 العالي والبحث العلميقطاع التعليم 

 مديرية الموارد البشرية 

 
 

 

Royaume du Maroc 
Ministère de  l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique 
Département de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

Direction des Ressources Humaines 
 

 

 

 

 

 
 إلـــى

 رئيس الحكومةالسيد  

 الكتابة العامة

 
 

 تغيير ترقيم سيارة. طلبالموضوع:
 

 

 
سالم تام بوجود موالنا اإلمام المؤيد     

 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.

 

 
 

عبارات التقدير فائق   اوتقبلو

   ،واالحترام

                                                                                              

 والســـالم.
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