
 
 

 

 

 

 

 

 يناير 26لدى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون اإلفريقي وادلغاربة ادلقيمني ابخلارج ادلكلفة ابدلغاربة ادلقيمني ابخلارج يوم األحد تنظم الوزارة ادلنتدبة
 :التخصصات التاليةابدلصاحل ادلركزية أو ادلصاحل اخلارجية التابعة للوزارةيف  (2)األوىل  مهندسي دولة من الدرجة  مباراة لتوظيفابلرابط2020

- Ingénierie Intelligence Artificielle  

- Recherche opérationnelle et aide à la décision 
 

 سنة على األكثر واحلاصلني على إحدى الشهادات 45 سنة على األقل و18تفتح ادلباراة يف وجو ادلرشحني من جنسية مغربية البالغني 
بشأن النظام األساسي  (2011 سبتمرب 14)1432 من شوال 15 صادر يف 2.11.471رقم  من ادلرسوم 7ادلنصوص عليها يف ادلادة 
 . ادلعماريني ادلشرتكة بني الوزاراتوادلهندسنياخلاص هبيئة ادلهندسني 

 

 .من ادلناصب لفائدة ادلرشحني ادلتوفرين على صفة مقاوم أو مكفوف األمة ، أو عسكري قدمي، أو حمارب قدمي% 25حيتفظ بنسبة 
 

 :  واختبار شفوي حتدد مددىا ومعامالهتا كما يلياختبارين كتابينيتشمل ادلباراة على 

 

 املعامل املدة االختبار

حترير موضوع يرتبط ابلسياسات العمومية ذات صلة :اختبار كتايب عام- 1
. ابلقطاع ادلعين

 3 ساعات (3)ثالثة 

 يتعلق ابلتخصصات ادلطلوبة أو ابدلهام ادلرتبطة :اختبار كتايب خاص- 2
. ابلوظائف ادلطلوب شغلها

 4 ساعات (4)أربع 

  تناقش فيو جلنة ادلباراة مع ادلرتشح مواضيع :اختبار شفوي أو تطبيقي- 3
و قضااي خمتلفة، أو ختضعو إلختبار تطبيقي يف التخصص ادلطلوب، و ذلك 

هبدف تقييم مدى قدرتو على القيام ابدلهام أو الوظائف ادلرتبطة ابلدرجة 
 ادلتباري بشأهنا

 4  دقيقة30و 15بني 

 

 

 

 : BP) زاوية شارع فرنسا و زنقة أم الربيع، أكدال الرابط 52ترسل طلبات الرتشيح عن طريق الربيد العادي أو تودع مبكتب الضبط للوزارة، 
 .أخر أجل لقبوذلا 2020 يناير 15و يعترب يوم  (8883

 
 :  ادلدرج على البوابة اإللكرتونية عن طريق« Formulaire »ويتعني على كل مرشحة و مرشح أن يعبئ ادلطبوع 

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

 

 إعــــالن

 
 مهندسي الدولة من الدرجة األولىبإجراء مباراة لتوظيف 

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


 

 :يتكون ملف الرتشيح من الواثئق التالية

  االسم العائلي و الشخصي، رقم اذلاتف، العنوان الشخصيو اإللكرتوين،الدبلوم احملصل عليو  : (ة)طلب خطي يبني فيو ادلرتشح
 ونوع التخصص ،اإلمضاء ؛

 سرية ذاتية للمرتشح(CV (؛ 
 نسخة مطابقة ألصل بطاقة التعريف الوطنية؛ 
 نسخة من عقد االزدايد ال تزيد مدهتا عن ثالثة أشهر؛ 
  نسخة مصادق على مطابقتها ألصل الدبلوم ادلطلوب أو إحدى الشهادات ادلعادلة احملددة طبقا للمقتضيات النظامية اجلاري هبا

 العمل مصحوبة بنسخة من قرار ادلعادلة؛
 نسخة مصادق على مطابقتها ألصل شهادة الباكالوراي؛ 
  ؛(ابلنسبة للمرشحني ادلتوفرين على ىذه الصفة)نسخة مشهود مبطابقتها ألصل شهادة مقاوم أو مكفول األمة أو عسكري قدمي 
 ؛ترخيص رئيس اإلدارة ابلنسبة للمرشحني ادلوظفني 

 ظرفان حيمالن الطابع الربيدي، اسم والعنوان الشخصي للمرتشح. 

 
 : ملحوظة

ابلنسبة دلرشحي مكفويل األمة وقدماء احملاربني وقدماء العسكريني جيب أن توجو ملفات ترشيحهم عن طريق مؤسسة احلسن الثاين - 
 .لألعمال االجتماعية لقدماء العسكريني وقدماء احملاربني

 .أما ابلنسبة دلرشحي ادلقاومني فتوجو ملفات ترشيحهم عن طريق ادلندوبية السامية للمقاومني وقدماء أعضاء جيش التحرير- 

 

 

 :تنبيه هام

   ويعترب ىذا www.emploi-public.maسيعلن عن الئحة ادلرتشحني ادلقبولني الجتياز ادلباراة على البوابة االلكرتونية    -
 .اإلعالن مبثابة استدعاء إلجراء ادلباراة الكتابية

كل ملف للرتشيح يصل بعد األجل أعاله أو غري مستويف للشروط ادلطلوبة أو تنقصو وثيقة من الواثئق ادلذكورة أعاله، لن يؤخذ بعني   - 
 . االعتبار

 
 

 

 

 

 

 

http://www.emploi-public.ma/
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