
 

 
 

 

 اراة لتوظيف ـــــإجراء مب إعالن عن
 الثانية من الدرجة متصرف 

 (11)السلم 
 

 

لتوظيف لإلدارة بالرباط مباراة  اــــــالعلي باملدرسة الوطنية 2017 دجنبر 24 ومـــــيمكتب تنمية التعاون  ينظم 
 :  ايلـــــالت التخصصيف  ( 11 السلم)الثانية من الدرجة  متصرف

 

عدد  التخصص
 المناصب

 مقر التعيين

 بني ماللالمندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون ب 1 ة التسييرـــراقبــــقيق ومدـــالت
 

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

 ؛جنسية مغربية 

 ؛اريةـــــر من السنة اجلــــايــــيف فاتح ين سنة على األكثر 45سنة على األقل و  18غني من العمر ـــبال 
  و أاملاسرت  وأ و دبلوم الدراسات العليا املتخصصةأ املعمقة ادبلوم الدراسات العليحاصلني على

أو ، او إحدى الشهادات ن طرف املؤسسات اجلامعية الوطنيةاملسلمة م ،املاسرت املتخصص
قيق التد: ختصصاجلاري به العمل يف  للمقتضيات النظاميةا طبقاحملددة املعادلة هلا الدبلومات 

 . ومراقبة التسيير
 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
 ؛يف التخصص املطلوب لدبلوما ألصل مبطابقتهامشهود  نسخة 

 ؛مشهود مبطابقتها ألصل بطاقة التعريف الوطنية نسخة 

 المملكة المغربية
** 

 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية

 واالقتصاد االجتماعي
***** 
 
 



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

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

 حتمالن اسم املرتشح؛ان ــــرتان مشسيتان حديثتو ص 

 3 ؛للمرشح وعنوان واسم مل الطاب  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 لم  وجوب االشارة على الظرف أكدال الرباط ،  1297، زنقة ضاية عوة ص.ب 13الكائن ب :
ختم كآخر أجل لقبوهلا )يعتد بتاريخ  2017دجنبر   07 يومويعترب  .ملزم  املشاركة فيها وكذا التخصصا

 .مصاحل الربيد(
   

 :مواد المباراة 
 

 :اختبارين كتابيني واختبار شفوي كما يليتشتمل املباراة على 
 

 المعامل المدة االختبار
مبختلف املظاهر يتعلق اختبار كتايب عام: 
 االقتصادية أو االجتماعية

 2 ساعات 3 

يتعلق بالتخصصات املطلوبة او : خاصاختبار كتايب 
 باملهام والوظائف املطلوب شغلها

 4 ساعات 4

اختبار شفوي : تناقش فيه جلنة املباراة م  املرتشح 
وقضايا خمتلفة هبدف تقييم قدرته على  مواضي 

بالدرجة املتبارى يف ممارسة املهام أو الوظائف املرتبطة 
 .شأهنا
 

 4 دقيقة 30و  20 ما بني

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

 

 


