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لفائدة الوكالة  من الدرجة الثالثةواحد  متخصص تقينتوظيف  ةامبار عن إجراء و تكوين األطر وزارة التعليم العايل و البحث العلمي تعلن 

  :وفق اجلدول التايل 20/11/2016 األحد و ذلك يومالوطنية لتقييم و ضمان جودة التعليم العايل و البحث العلمي 
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  :شروط الرتشيح

  ؛جنسية مغربية منأن يكون املرتشح  -

مـــع إمكانيـــة متديـــد حـــد الســـن األعلـــى لفـــرتة تعـــادل فـــرتة اخلـــدمات . ســـنة علـــى األكثـــر 40ســـنة و أال يتجـــاوز  18أال يقـــل عمـــره عـــن  -

  سنة من دون املوظفني الذين ال حيتج عليهم بشرط السن؛ 45الصحيحة أو املمكن تصحيحها ألجل التقاعد دون أن يتجاوز 

  :يف التخصص املذكور أعاله الدبلوم املطلوب علىأن يكون حاصال  -

  الدبلوم اجلامعي للتكنولوجيا املسلم من طرف املدارس العليا للتكنولوجيا التابعة للجامعات املغربية؛ -

 8بتـاريخ   2.86.325دبلوم التقين املتخصص املسلم من طرف إحدى مؤسسات التكـوين املهـين احملدثـة طبقـا للمرسـوم رقـم  -

بســـن نظـــام عـــام ملؤسســـات التكـــوين املهـــين أو إحـــدى الشـــهادات املعادلـــة لـــه احملـــددة ) 1987ينـــاير  9( 1407مجـــادى األوىل 

مجــادى اآلخــرة  8الصــادر يف  2.12.90املرســوم رقــم  طبقــا ملقتضــيات العمــلقائمتهــا طبقــا للمقتضــيات النظاميــة اجلــاري �ــا 

  ؛)2012أبريل  30(  1433

 465.04شهادة التقين العايل املسلمة طبقا لقرار وزير الرتبية الوطنية و التعليم العايل و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  -

  .شهادة التقين العايلتنظيم املتعلق ب) 2004يونيو  5( 1425من مجادى األوىل  17الصادر يف 

  جلامعية املغربية؛املؤسسات االدبلوم اجلامعي للتكنلوجيا املسلم من طرف  -

الدبلومات املشار إليها يف قرار الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة املكلف �لوظيفة العمومية و حتديث اإلدارة رقم  -

  .2014يونيو  26بتاريخ  6268الصادر يف اجلريدة الرمسية رقم  977.13بتغيري و تتميم القرار  2273.14

  .ار إليها أعالهأو أي دبلوم معادل للدبلومات املش -

  

  

  

  توظيف اةعن مبار  النــــــــــــــــإع 
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  :ملف الرتشيح

  طلب خطي للمشاركة يف املباراة -

  ترخيص �جتياز املباراة �لنسبة للمرتشحني املوظفني -

  نسخة مصادق عليها من الدبلوم املطلوب -

 نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية -

 .نسخة من السرية الذاتية للمرتشح -

  2016نونرب  04جيب أن تصل طلبات الرتشيح إىل الوكالة الوطنية لتقييم و ضمان جودة التعليم العايل و البحث العلمي يف أجل أقصاه 

 .شارع ابن سينا أكدال الرNط 35: على العنوان التايل

 

  :الرابط اإللكرتوين للتسجيل يف قائمة املرتشحني للمباراة

http://www.aneaq.ma/inscription.php 

  

  

  


