
 

 
 

 

 

 
ظم الوزارة  ارجية والتعاون الدوي ت تدبة لدى وزير الشؤون ا ارج وشؤون اهجرة يوم ام نونر  17اأحد امكلفة بامغاربة امقيمن با

 متصرفن من الدرجة الثانية ي التخصصات التالية:   (08مباراة لتوظيف ) بالرباط  2019

 

  امقاولةاإدارة ومالية( Management Finance d’entreprise)  

 ازعات العمومية  (Droit des contentieux publics) قانون ام

  التدبر امعلوماي للمقاولة(Gestion informatique de l’entreprise) 

 دسة نظم امعلومات  (Ingénierie des systèmes d’information).ه

 إعاميات إشارات واتصاات سلكية واسلكية (Informatique, signaux et télécommunication)  

 
سية مغربية البالغن  ة على اأقل و 18تفتح امباراة ي وجه امرشحن من ج اصلن على إحدى  45س ة على اأكثر وا س

صوص عل أكتوبر  29)  1431من ذي القعدة  20الصادر ي  2.06.377من امرسوم رقم  9يها ي امادة الشهادات ام
2010.  ( ي إحدى التخصصات امشار إليها أعا

سبة  تفظ ب اصب لفائدة امرشحن من قدماء امقاومن ومكفوي اأمة  25%و ونسبة   وقدماء العسكرين وقدماء احاربنمن ام
اصب لفائدة اأشخاص امعاقن. %7  من ام
 
 

 تشمل امباراة على اختبار كتاي واختبار شفوي حدد مددها ومعاماها كما يلي:                                             
 

 المعامل المدة ااختبار

يتعلق مجال التدبر العمومي أو بالتخصصات اختبار كتابي:  -1
 بامهام أو الوظائف امطلوب شغلهاامطلوبة أو 

 3 ( ساعات4أربع )

ة امباراة حول الثقافة العامة و  اختبار شفوي: -2 اقشة مع  م
مواضيع ختلفة هدف تقييم مدى قدرة امرشح على مارسة امهام امرتبطة 

 بالدرجة امتبارى بشأها
 3 دقيقة 30و 15بن 

  
زاوية شارع فرنسا و زنقة أم الربيع، أكدال الرباط  52الريد العادي أو تودع مكتب الضبط للوزارة، ترسل طلبات الرشيح عن طريق 

(BP : 8883 و ذلك قبل يوم ) وهو أخر أجل إيداع الرشيحات.  2019 اكتوبر 23اأربعاء 

 إعــــان
  بإجراء مباراة لتوظيف متصرفين من الدرجة الثانية



 لكرونية عن طريقامدرج على البوابة اإ  « Formulaire »ويتعن على كل مرشحة و مرشح أن يعبئ امطبوع 

http://www.marocainsdumonde.gov.ma/fr/recrutement 

 

 :يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية

  وان الشخصي و الدبلوم  اإلكروي،طلب خطي يبن فيه امرشح )ة( : ااسم العائلي و الشخصي، رقم اهاتف، الع
 احصل عليه ونوع التخصص ،اإمضاء ؛

 سرة ذاتية للمرشح (CV  (؛ 

 ية؛  نسخة مطابقة أصل بطاقة التعريف الوط

 نسخة من عقد اازدياد ا تزيد مدها عن ثاثة أشهر؛ 

  ظامية نسخة مصادق على مطابقتها أصل الدبلوم امطلوب أو إحدى الشهادات امعادلة احددة طبقا للمقتضيات ال
سخة من قرار امعادلة؛ اري ها العمل مصحوبة ب  ا

 سبة للمرشحن اموظفن؛  ترخيص رئيس اإدارة بال

 وان الشخصي للمرشح مان الطابع الريدي، اسم والع  .ظرفان 

 
 ملحوظة:   

ب أن تو  - سبة مرشحي مكفوي اأمة وقدماء احاربن وقدماء العسكرين  جه ملفات ترشيحهم عن طريق مؤسسة بال
سن الثاي لأعمال ااجتماعية لقدماء العسكرين وقدماء احاربن.      ا

دوبية السامية للمقاومن وقدماء أعضاء جيش التحرير - سبة مرشحي امقاومن فتوجه ملفات ترشيحهم عن طريق ام   .أما بال
   

  تنبيه هام:
ويعتر هذا     www.emploi-public.maسيعلن عن ائحة امرشحن امقبولن اجتياز امباراة على البوابة االكرونية -   

 اإعان مثابة استدعاء إجراء امباراة الكتابية.
، لن اأجل أعا أو غر مس كل ملف للرشيح يصل بعد  -   قصه وثيقة من الوثائق امذكورة أعا توي للشروط امطلوبة أو ت

  يؤخذ بعن ااعتبار.
 

http://www.marocainsdumonde.gov.ma/fr/recrutement
http://www.emploi-public.ma/

