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إعﻼن عن مباراة توظيف متصرف واحد من الدرجة الثالثة )مﻨصﺐ واحد(
ﺗﻨﻈﻢ ل ة العلوم القانون ة واﻻقتصاد ة واﻻجتماع ة –ع السبع-الدار الب ضاء م اراة لتوظ ف مت ف واحد
من الدرجة الثالثة )مﻨﺼﺐ واحد(دورة  ،2020/11/19تخﺼص العلوم اﻻقتﺼاد ة والتدب –المقاوﻻت ة
).(Entreprenariat
تفتح المباراة في وجه المترشحين المغاربة البالغين من العمر  18ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ا قل و  45ﺳﻨﺔ
ﻋﻠﻰ ا كثر والحاصلين على ا جازة أو ا جازة في الدراﺳات ا ﺳاﺳيﺔ أو ا جازة المهﻨيﺔ ﺣﺴﺐ
التخصص المطﻠوب أو ما يعادلﻬا طبقا للقوانين الجاري بﻬا العمل.
ع

الراغب

اجت از هاتﻪ الم اراة

ورة ال سج ل ع الموقع اﻻل

و ق ل :2020/11/11

https://econcours.univh2c.ma/
يتكون ملف ال شيح من الوثائق التال ة  -:جﺐ ان كون تار ـ ــخ المﺼادقة ع الوثائق اﻹدار ة ق ل 2020/11/11










السبع-الدار الب ضاء.

طلب خ موجه إ الس د عم د ل ة العلوم القانون ة واﻻقتصاد ة واﻻجتماع ة–ع
 2نسﺦ مﻦ الس ة الذاﺗ ة مﻔصلة ﺗحمل صورة الم شح )ة() .( CV
 2نسخ من اﻹجازة او اﻹجازة في الدراسات اﻷساسية او اﻹجازة المهنية او ما يعادل إحداها مصادق عليها
 2سﺦ مﻦ شهادة ال الورا مصادق عليها .
 2نسﺦ مﻦ قرار المعادلة الﻨس ة للم شح الحاصل ع الد لوم اﻷجﻨ .
 2نسﺦ مﻦ رسﻢ الوﻻدة حديثة العهد.
 2نسﺦ مﻦ طاقة التع ف الوطﻨ ة مصادق عليها حديثة العهد.
ال خ ص قصد إجراء الم اراة الﻨس ة للموظﻔ .
ظرفان متﻨ ان حمﻼن اسﻢ و عﻨوان الم شح.

على المترشحين المقبولين ﻻجتياز اﻻختبار الشفوي اﻻلتزام بموافاة اﻹدارة بالوثائق أعﻼه ،يوم اجتياز اﻻختبار الشفوي.
تشتمل الم اراة ع :
 اخت ار كتا .
 اخت ار شفوي عد الﻨجاح


اﻻخت ار ال تا .

تﻨشر لوائح المترشحين المقبولين ﻻجتياز اﻻختبار الكتابي والشفوي عبر بوابة التشغيل العمومي وعبر الموقع
اﻻلكتروني للكلية.
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