
 
 

 

 إجراء مباراة لتوظيف  إعالن عن
 الثانية من الدرجة متصرف 

  (11)السلم 
 

 

لإلدارة بالرباط مباراة العليا  باملدرسة الوطنية 1026دجنبر   03 يوممكتب تنمية التعاون  ينظم         
 التخصصات التالية:في  ( 22)السلم الثانية من الدرجة  لتوظيف متصرف

 

عدد  التخصص
 المناصب

 مقر التعيين

 دارة المركزية لمكتب تنمية التعاوناإل 1 تدبير الموارد البشرية
 

 :  شروط  المشاركة
 تفتح ىذه املباراة يف وجو املرتشحني املتوفرين على : 

 ؛جنسية مغربية 

  ؛سنة على األكثر 54سنة على األقل و  21بالغني من العمر  
  و أاملتخصصة  االدراسات العليدبلوم الدراسات العليا املعمقة أو دبلوم شهادة حاصلني على

املسلمة من طرف املؤسسات اجلامعية الوطنية، او إحدى الشهادات  ،املاسرت أو املاسرت املتخصص
 . تدبير الموارد البشريةختصص: املعادلة هلا طبقا للنظام اجلاري بو العمل يف 

 الوثائق التالية : منيتكون ملف الرتشيح   الترشيح :ملف 
  االسم الشخصي  حيمل السيد مدير مكتب تنمية التعاون إىل اليدخبط يف املباراة املشاركة طلب            

 هلاتفي؛ورقمو او عنوان بريده اإللكرتوين   و العائلي و عنوان املرتشح
 ؛يف التخصص املطلوب لدبلوما ألصل مبطابقتهامشهود  نسخة 

 ؛مشهود مبطابقتها ألصل بطاقة التعريف الوطنية نسخة 

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

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

 حتمالن اسم املرتشح؛رتان مشسيتان حديثتان و ص 

 المملكة المغربية
** 

 وزارة الصناعة التقليدية 
 و االقتصاد االجتماعي و التضامني 

 مكتب تنمية التعاون
 



 3 ؛شحرت للم إسم وعنوانو  مل الطاب  الربيديحت )من نوع لصاق ذايت( متنربة أظرفة 
 للمرتشحذاتية  سرية. 

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

م  وجوب االشارة على الظرف أكدال الرباط ،  2121، زنقة ضاية عوة ص.ب 21  الكائن ب :للمكتب 
كآخر أجل لقبوهلا )يعتد   1026 أكتوبر 15 يومويعترب ملباراة املزم  املشاركة فيها وكذا التخصص والشعبة ا

 .مصاحل الربيد(ختم بتاريخ 
 :مواد المباراة           

 

 :شفوي كما يلي اختبار كتايب واختبارتشتمل املباراة على   
 

 المعامل المدة االختبار
مبختلف املظاىر يتعلق اختبار كتايب عام: 
 1  ساعات 1 االقتصادية أو االجتماعية

يتعلق بالتخصصات املطلوبة او : خاصاختبار كتايب 
 باملهام والوظائف املطلوب شغلها

 5  ساعات 5

اختبار شفوي : تناقش فيو جلنة املباراة م  املرتشح 
وقضايا خمتلفة هبدف تقييم قدرتو على  مواضي 

بالدرجة املتبارى يف ممارسة املهام أو الوظائف املرتبطة 
 .شأهنا
 

 5 دقيقة 10و  10 ما بني

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

 

 


