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 إعـــــــــالن
 عن فتح باب الترشيحات لشغل مناصب املسؤولية

 والتدبير بسطات بكلية االقتصاد
 

ة االقتصاد والتدبير عميد كليعلن ي 2021نونبر  05 بتاريخ. 1970 – 21 طبقا لقرار رئيسة جامعة الحسن األول رقم

 عن فتح باب الترشيح لشغل مناصب رؤساء املصالح التالية: بسطات 

 املصالح الشاغرة التبعية في الهيكلة االدارية

 املؤسساتية، الشؤونو  البشرية املوارد مصلحة الكاتب العام

 الطالبية الشؤون مصلحة نائب العميد املكلف بالتكوين

 شروط الترشيح:

، العاملين بجامعة الحسن األول والذين واألعوان املتعاقدينيفتح باب الترشيح في وجه املوظفين املرسمين، 

 تتوفر فيهم الشروط التالية:

  أن يكونوا مرتبين، على األقل، في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو في إطار مهندس دولة، أو في إحدى

 الدرجات ذات ترتيب استداللي مماثل؛

  أن يكونوا حاصلين، على األقل، على شهادة أو دبلوم يسمح له بولوج درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو

 درجة مماثلة؛

 أن يتوفروا، على األقل، على سنتين من الخدمة بصفة مرسم أو ثالث سنوات بالنسبة لألعوان املتعاقدين؛ 

 وان املتعاقدون املزاولون ملهام رئيس مصلحة، ويمكن أن يترشح للمنصب املذكور، املوظفون املرسمون واألع

 في تاريخ اإلعالن عن شغور منصب رئيس مصلحة موضوع الترشح.
   

إذا استتتدعض ضتترورة املصتتلحة ذلتتا، يمكتتن استتتمناء متتن أحكتتام الفقتترة الستتابقة، أن يترشتتح لتقلتتد مهتتام          

واألعوان املتعاقدون املرتبتون فتي درجتة متصترف متن الدرجتة الثالثتة أو فتي  رئيس مصلحة، املوظفون املرسمون 

سنة من الخدمة الفعليتة  15ذات ترتيب استداللي مماثل، املتوفرون على أقدمية ال تقل عن  إحدى الدرجات

 بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية، منها أربع سنوات، على األقل، في الدرجة املذكورة.
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 يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:

، ويتضمن موافقة اإلدارة التي ينتمي عميد كلية االقتصاد والتدبير بسطات  طلب خطي للترشيح، موجه إلى السيد .1

 ( نظائر؛5إليها املرشح، ورأي الرئيس املباشر حول كفاءة املعني باألمر، في خمسة )

 ( نظائر؛5للمنصب املطلوب، في خمسة )رسالة تحفيز حول دوافع الترشيح  .2

 نسخة من الشهادات والدبلومات املحصل عليها مصادق بمطابقتها لألصل؛ .3

 ( نظائر؛5مطبوع السيرة الذاتية للمرشح، معبأة وفق النموذج رفقته، في خمسة ) .4

 ة للمرشح، في خمسةنسخة من قرار التسمية في اإلطار والدرجة املطلوبة أو شهادة إدارية تثبض الوضعية اإلداري .5

 ( نظائر؛5)

كل وثيقة أخرى ذات صلة بطبيعة وخصوصيات املنصب املراد شغله، بما في ذلا الوثائق املعززة لتوفر املرشح  .6

 ( نظائر؛5على الشروط املطلوبة لشغل املنصب الشاغر، في خمسة )

شغله باإلضافة لتصوره حول كيفية املراد  املنصببرنامج العمل واملنهجية التي يقترحها املرشح في شأن تدبير  .7

 ( نظائر.5تطويره والرفع من أدائه، في خمسة )

ه السيرة الذاتية والوثائق املثبتة لتوفر املرشح على الشروط املطلوبة في ظرف مغلق يكتب علي ويوضع مطبوع

، وتوضع باقي النظائر املكونة مللف الترشيح في ظرف آخر مغلق يكتب عليه اسم ورقم تأجيرهاسم املرشح 

 مع اسم املصلحة املرشح لها. ورقم تأجيرهاملرشح 

 سحب و إيداع ملفات الترشيح: 

لكتروني اال على الراغبين في الترشح و املتوفرين على الشروط املطلوبة، سحب الوثائق املكونة مللف الترشيح من املوقع         

 .2021 نونبر 22  و ذلا ابتداء من ،https://feg.uh1.ac.ma للكلية 

ري التوقيض اإلدا (، خاللالبشريةكلية )مصلحة املوارد الب، مقابل وصل، ( نظائر5في خمسة )و يتم إيداع ملفات الترشيح 

 كآخر أجل لقبول الترشيحات. 2021 دجنبر 14إلى غاية  دجنبر 10املعمول به، ابتداء من 

 اإلعالن عن نتائج االنتقاء األولي: 
 

، بعد إخضاع ملفات الترشيح إلى انتقاء أولي من لدن لجنة االنتقاء التي بسطات   كلية االقتصاد والتدبير تتولى          

اء مقابالت االنتقاء عبر بوابة تحدث لهذا الغرض، اإلعالن عن الئحة بأسماء املرشحين املقبولين وعن تاريخ ومكان إجر 

 . https://feg.uh1.ac.maللكلية وعلى املوقع االلكتروني  /public.ma-https://www.emploi :  التشغيل العمومي
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