
 

 

                                                   

                                         

                                                                   

                        

  وزير التعليم العايل والبحث العلمي وتكوين األطر ، إن                         

  

) 1958فرباير  24( 1377شعبان  4الصادر يف  1.58.008بناء على الظهري الشريف رقم  -

  مبثابة النظام األساسي العـام للوظيفة العمومية كما وقـع تغيريه و تتميمه؛

) 1958يونيو  25(1377ذي احلجة 7الصادر يف  1.58.060وعلى الظهري الشريف رقم  -

  رYت العمومية؛بشأن زجر اخلداع يف االمتحاRت واملبا

) 2011نوفمرب  25( 1432من ذي احلجة  28الصادر  2.11.621بناء على املرسوم رقم   -

   ؛بتحديد شروط و كيفيات تنظيم مبارYت التوظيف يف املناصب العمومية

 بشأن) 2005 ديسمرب 2( 1426 شوال من 29 يف صادر 2.05.72 رقم املرسومبناء على  -

  الوزارات؛ بني املشرتكة التقنيني aيئة خلاصا األساسي النظام

)  2001يونيو  22(  1422من ربيع األول  29الصادر يف  2.01.94وعلى املرسوم رقم   -

بتحديد شروط استفادة مكفويل األمة من األسبقية لولوج املناصب العامة eدارات الدولة 

  واملؤسسات العامة واجلماعات احمللية ؛

) 2001يونيو  22( 1422من ربيع األول  29الصادر يف  2.01.96على املرسوم رقم و  -

بتحديد شروط االحتفاظ يف مصاحل اإلدارات التابعة للدولة واملؤسسات العامة واجلماعات العمومية 

  ؛مبناصب العسكريني وقدماء احملاربني

 اآلخر ربيع 7 يف الصادر 808.07 رقم العامة القطاعات بتحديث املكلف الوزير قراروبنـاء على  -

 الثالثة الدرجة من التقنيني توظيف مباراة تنظيم إجراءات بتحديد) 2007 أبريل 25( 1428

  العلمي؛ البحث و األطر تكوين و العايل التعليم و الوطنية الرتبية بوزارة
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  المغربية المملكة      
       ---------  

  و البحث العلمي وزارة  التعليم العالي     
  و تكوين األطر     

      
  مديرية الموارد البشرية               

         ---------  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 قــرار لـوزير التعليـم العــايل و البحث العلمـي و تكـوين األطـر

 )01( الثالثة الدرجة من واحد تقين #جراء مباراة لتوظيف

 .لر.ط األطر تكوين و العلمي البحث و العايل التعليم بوزارة املركزية إلدارة.

**************** 



     **لي ـــا يــــرر مــيق** 

 :  املادة األوىل

 تقــينمبــاراة لتوظيــف  xلــرxط األطــر تكــوين و العلمــي البحــث و العــايل التعلــيم بــوزارة املركزيــة إلدارةxجتــرى       

 Gestion comptable et ختصــص يف) 26\06\2016دورة ( )01( الثالثــة الدرجــة مــن واحــد

financière طxلرx لوكالة الوطنية لتقييم و ضمان جودة التعليم العايل و البحث العلميx للعمل.  

 مؤسسـات إحـدى طـرف مـن املسـلم املتخصـص التقـين دبلـوم على احلاصلني املرتشحني وجه يف املباراة تفتح      

) 1987 ينـــاير 9( 1407 األوىل مجـــادى 8 بتـــاريخ  2.86.325 رقـــم للمرســـوم طبقـــا احملدثـــة املهـــين التكـــوين

 للمقتضـــيات طبقـــا قائمتهـــا احملـــددة لـــه ةاملعادلـــ الشـــهادات إحـــدى أو املهـــين التكـــوين ملؤسســـات عـــام نظـــام بســـن

 30(  1433مجـادى اآلخـرة  8الصـادر يف  2.12.90املرسوم رقـم  طبقا ملقتضيات العمل aا اجلاري النظامية

  ).2012 أبريل

    :املادة الثانية 

يف  200يف حدود  2015دجنرب  31إىل غاية املنظمة حتصر لوائح االنتظار املتعلقة مببارYت التوظيف       -

  املائة من عدد املناصب املتبارى بشأ�ا؛

الناجحني املتخلفني  من أجل تعويض املرتشحني 2016مارس  31ذه اللوائح صاحلة إىل غاية تظل ه-      

  أو املتخلني عن االلتحاق xلعمل داخل األجل احملدد يف االستدعاء املوجه إليهم هلذا الغرض؛

من أجل شغل املناصب املالية اليت مل يتم تقليص عددها وفقا ألحكام  2016ابتداء من فاتح يناير -      

  ؛2015للسنة املالية  100.14ية من قانون املال 29يف املادة  2الفقرة الثانية من البند 

    : الثالثةاملادة 

على العنوان  13\06\2016 يف أجل أقصاه إىل مديرية املوارد البشرية بات الرتشيحجيب أن تصل طل      

  .أكدال الرxطمكرر زنقة إيناون  3: التايل 
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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 

  

عدد   التخصص املطلوب  اإلطار

  املناصب

  املواد

  الكتايب اخلاص  الكتايب العام

واحد من متخصص تقين 

  الدرجة الثالثة
Gestion comptable et financière 1  

  ساعات 3

 4املعامل 

  ساعات 3

 6املعامل 

  

  :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 

  

  

  


