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إعالن عن مباراة توظيف متصرفين اثنين من الدرجة الثانية (منصبين)
ي علن السيد عميد كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية – ن
عي السبع-الدار البيضاء عن تنظيم مباراة
لتوظيف مترصفي اثني من الدرجة الثانية (منصبي)دورة ،2020/08/23حسب التخصصي التاليي:
 1منصب واحد ف تخصص "تدبي الموارد رالبشية ".
ي
 1منصب واحد يف تخصص"التسويق".تفتح المباراة نف وجه ر
ن
ن
ن
والحاصلي
البالغي من العمر  18سنة عىل األقل و  45سنة عىل األكي
شحي المغاربة
المت
ي
ر
ر
عىل دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو الماست أو الماست المتخصص حسب
ن
للقواني الجاري بها العمل.
التخصص المطلوب او ما يعادل إحداها طبقا
ر
ون قبل :2020/08/06
عىل الراغبي يف اجتياز هاتي المبارتي ضورة التسجيل ر
عي الموقع االلكي ي
https://econcours.univh2c.ma/

يتكون ملف ر
اليشيح من الوثائق التالية  -:يجب ان يكون تاري خ المصادقة عىل الوثائق اإلدارية قبل 2020/08/06
•
•
•
•
•
•
•
•
•

طلب خط موجه إىل السيد عميد كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية– ن
عي السبع-الدار البيضاء.
ي
 2نسخ من الستة الذاتية مفصلة تحمل صورة ر
المتشح (ة)( .) CV
ر
ر
الماست المتخصص حسب
الماست أو
 2نسخ من دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو
التخصص المطلوب او ما يعادل إحداها مصادق عليها.
 2نسخ من شهادة البكالوريا واالجازة مصادق عليهما .
 2نسخ من قرار المعادلة بالنسبة ر
ن
ن
األجنب.
الحاصلي عىل الدبلوم
شحي
للمت
ي
 2نسخ من رسم الوالدة حديثة العهد.
 2نسخ من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها حديثة العهد.
ر
ن
للموظفي.
التخيص قصد إجراء المباراة بالنسبة
ظرفان متنتان يحمالن اسم و عنوان ر
المتشح.
على المترشحين المقبولين الجتياز االختبار الشفوي االلتزام بموافاة اإلدارة بالوثائق أعاله،
يوم اجتياز االختبار الشفوي.
تشتمل المباراة عىل:

كتان عام :يتعلق بمختلف القضايا القانونية أو االقتصادية
• اختبار ر ي

أو التدبتية أو االجتماعية أواإلنسانية أو العلمية.

( المدة  3 :ساعات -المعامل .)2 :
كتان خاص :يتعلق بمجاالت اختصاصات اإلدارة المعنية أو بالتخصصات المطلوبة أو بالمهام أو الوظائف
• اختبار ر ي
المطلوب شغلها (.المدة  3 :ساعات -المعامل .)3 :
• االختبار الشفوي  :تناقش فيه لجنة المباراة مع ر
المتشح مواضيع وقضايا مختلفة بهدف تقييم مدى قدرته عىل ممارسة
المهام أو الوظائف المرتبطة بالدرجة المتبارى بشأنها ( .المدة  15 :دقيقة عىل األقل المعامل .)3 :

تنشر لوائح المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية والشفوي عبر بوابة التشغيل العمومي وعبر الموقع
االلكتروني للكلية.
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