
 
 

 

 اراة لتوظيف ـــــإجراء مب إعالن عن
  لثةالثامن الدرجة  (02تقنيين )

 (9)السلم 
 

 

لتوظيف لإلدارة بالرباط مباراة  اــــــالعلي باملدرسة الوطنية 2017 دجنبر 24 ومـــــيمكتب تنمية التعاون  ينظم 
 :  ةاليـــــالت اتالتخصصيف  ( 9 السلم) الثةالثمن الدرجة  ( 02تقنيني )

 

عدد  التخصص
 المناصب

 مقر التعيين

 بفـــــاسالمندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون  1 التنمية المعلوماتية

 رباطــــة بالـــــاإلدارة المركزي 1 المالية والمحاسبة
 

 :  شروط  المشاركة
 تفتح هذه املباراة يف وجه املرتشحني املتوفرين على : 

 ؛جنسية مغربية 

 ؛سنة على األكثر 40سنة على األقل و  18غني من العمر ـــبال 

 املهين احملدثة م من طرف إحدى مؤسسات التكوينقين املتخصص املسلعلى دبلوم الت حاصلني 
بسن   (1987يناير   09)1407مجادى األوىل  8 يفالصادر  2.86.325طبقا للمرسوم رقم 

 املعادلة، أو إحدى الشهادات  غيريه وتتميمه، حسبما وقع تاملهينسسات التكوين ملؤ نظام عام 
 يف التخصصات املشار إليها أعاله.العمل اجلاري هبا قائمتها طبقا للمقتضيات النظامية  احملددة

 الترشيح:ملف 
 

 الوثائق التالية : منيتكون ملف الرتشيح 
  االسم الشخصي و  حيمل ىل السيد مدير مكتب تنمية التعاونإيف املباراة لمشاركة خطي لطلب

 هلاتفي؛ورقمه ا عنوان بريده اإللكرتوينوإمضاءه و  وعنوان املرتشح العائلي

  نسخة مشهود مبطابقتها لألصل من دبلوم الباكالوريــــا؛ 
 ؛يف التخصص املطلوب لدبلوما ألصل مبطابقتها مشهود نسخة 

 ؛مشهود مبطابقتها ألصل بطاقة التعريف الوطنية نسخة 

 المملكة المغربية
** 

 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية

 واالقتصاد االجتماعي
***** 
 
 



  نسخة من قرار املعادلة اجلامعية صادر عن وزارة التعليم العايل )بالنسبة للمرتشحني احلاصلني على
 ادات مسلمة من طرف جامعات أجنبية(؛شه

 الة التوفر على بطاقة التعريف الوطنية البيومرتية(؛نسخة من عقد االزدياد )يعفى منها يف ح 

 حتمالن اسم املرتشح؛ان ــــرتان مشسيتان حديثتو ص 

 3 ؛للمرشح وعنوان واسم مل الطابع الربيديحت )من نوع لصاق ذايت( متنربة أظرفة 
 للمرتشحذاتية  رةـــــــسي (cv). 

 

 :ملفات الترشيح  إرسال
للمكتب  على العنوان التايلمكتب تنمية التعاون مدير ترسل طلبات الرتشيح وجوبا عن طريق الربيد إىل 

لمباراة لمع وجوب االشارة على الظرف أكدال الرباط ،  1297، زنقة ضاية عوة ص.ب 13الكائن ب :
ختم كآخر أجل لقبوهلا )يعتد بتاريخ  2017دجنبر   07 يومويعترب  .ملزمع املشاركة فيها وكذا التخصصا

 .مصاحل الربيد(
   

 :مواد المباراة 
 

 :اختبارين كتابيني واختبار شفوي كما يليتشتمل املباراة على 
 

 المعامل المدة االختبار
يتعلق يتناول موضوعا هاما اختبار كتايب عام: 

 مبختلف املظاهر االقتصادية أو االجتماعية
 4 ساعات 3 

و أيتعلق بالتخصصات املطلوبة : خاصكتايب   اختبار
 باملهام والوظائف املطلوب شغلها

 6 ساعات 4

اختبار شفوي : تناقش فيه جلنة املباراة مع املرتشح 
وقضايا خمتلفة هبدف تقييم قدرته على  مواضيع

بالدرجة املتبارى يف ممارسة املهام أو الوظائف املرتبطة 
 .شأهنا

 

 4 دقيقة 30

ترشيح غري مستوف للوثائق السالفة الذكر أو خارج اآلجال يعترب الغ و املكتب غري ملزم و كل ملف 
 .  باجلواب و إعادته إىل صاحبه

 

 


