
1 
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------  

         

 
  

 الثانية من الدرجة  متصرفني ثالثةتوظيف  ةامبار عن إجراء و البحث العلمي الوطنية لتقييم و ضمان جودة التعليم العايل الوكالة تعلن          
  :وفق اجلدول التايل 12/2018/ 09 األحد  و ذلك يوم ثالثة مهندسي الدولة من الدرجة األوىل و

  

  التخصص املطلوب  اإلطار
عدد 

  املناصب
  املواد

  الكتايب اخلاص  الكتايب العام

متصرف من الدرجة 
  الثانية

Mesure et évaluation en éducation et 
formation 

 القياس و التقييم يف الرتبية و التكوين
  ساعات 3  2

 2املعامل 
  ساعات 3

: مرتجم ختصص أجنليزية، التشكيلة اللغوية 3املعامل   
فرنسية -أجنليزية  –عربية   

1 

مهندس دولة من الدرجة 
  األوىل

Système d’information 
 1 نظم املعلوميات

  ساعات 3
  3املعامل 

  ساعات 4
  4املعامل 

Geni informatique 
 1 هندسة املعلوميات

Ingénieur des données et des 
connaissances 
 مهندس معلومات

1 

  
  :رشوط الرتشيح

كون املرتحش  -   ؛سية مغربية منٔن 
اوز  18ٔال يقل معره عن - ٔال يت لهيم رشط السن؛سنة  45سنة و  ن ال حيتج  ٔكرث من دون املوظفني ا   ىل ا
اصال  - كون  اله ىلٔن  ٔ ور  بلوم املطلوب يف التخصص املذ   :ا

سبة    :لمترصفنيل
ٔو ما  - ٔو املاسرت املتخصص  ٔو املاسرت  راسات العليا املتخصصة  ٔو دبلوم ا راسات العليا املعمقة  دبلوم ا

داها ضـيات يعادل ٕا ٓخـرة  8الصـادر يف  2.12.90املرسـوم رمق  طبقا ملق ريـل  30(  1433جـامدى ا ٔ
2012.( 

سبة    :لمهندسنيل
ندس دو املسلمة من   -  ٔو املؤسسـات اجلامعيـة الوطنيـة املـؤه شهادة  ٔو املعاهـد   طـرف املـدارس 

ضيات التنظميية اجلاري هبا العمل لمق دى الشهادات احملددة طبقا  ٔو ٕا سلميها  ضيات ل املرسوم  طبقا ملق
ٓخرة  8الصادر يف  2.12.90رمق  ريل  30(  1433جامدى ا ٔ2012.(  

  

 المغربية المملكة
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ 
Royaume du Maroc  

  

ـــــإع   توظيف اةعن مبار  النـــــــــــ
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  :ملف الرتشيح
  املباراةطلب خطي للمشاركة يف  -
لنسبة للمرتشحني املوظفني - جتياز املباراة    ترخيص 
  نسخة مصادق عليها من الدبلوم املطلوب -
 نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية -
 .نسخة من السرية الذاتية للمرتشح -

 
على  01/12/2018 جيب أن تصل طلبات الرتشيح إىل الوكالة الوطنية لتقييم و ضمان جودة التعليم العايل و البحث العلمي يف أجل أقصاه 

ط 35: العنوان التايل  .شارع ابن سينا أكدال الر
  :الرابط اإللكرتوين للتسجيل يف قائمة املرتشحني للمباراة

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

  
  

  


