
 

 

 

 

 
 

 اتاريبالن عن مإع

ابملركز اجليووي مليون امرتبيوة  (6102)دورة سدنظم مبارايت امخربيز نوخؼومي امثاهوي  اأ هن وامخكوين امليين امرتبية اموطنية وزارة ؼون ث

 يف اجلدول أ سفهل: ةاملبين وامخوارخي امخخصصاتيف  ،املنيطرةامرابط سال  -وامخكوين

  
  

 0274 ماي 72 10 0274ماي  75-76-77-02

  0274ماي  02 02 0274يونيو  0ماي إلى  17من 

 0274ماي  17 10 0274يونيو  72-73-74

 :يشرتط يف املرتحش
 كون من جنس ية مغربية؛أ ن ي -

 وذكل ابمنس بة نومرتحش غري املوظف؛ فوثوظيغند اترخي س نة  54 ال يخجاوز معره أ ن -

هيفوا يف اجلودول أ ػواله،كد أ هنى  حكوينو بشوؼبة ئيوا امخربيوز  يكونأ ن  - حود  امخخصصوات املشوار اا أ و بسو  درا  مؼورت   يف اا

 ،نوسوو  امثاموور أ و ةوويادة امسوو  امثاموور نوموودارس امؼويووا م  سوواثذة أ و حاصووال ػوول دبووووص امخخصوو  مبؼادمخووو ميووذه امشووؼبة،

أ و ةيادة املاسرت أ و املاسورت املخخصو   ،أ و دبووص ادلراسات امؼويا املؼملة أ و املخخصصة ،أ و ادلكخوراه ،أ و دبووص ادلراسات امؼويا 

حد  امشيادات املذكورة  ؛يف امخخص  املطووب أ و ما يؼادل اا

 دنفذ ادلورات ال ربع املسموح هبا.أ ن ال يكون كد اس  -
 

 يخكون موف امرتة يح من امواثئق امخامية:

ةوارة ( 0رمق املطبوع )طوب املشاركة يف املباراة وفق  - ل داديميوات اجليويوة نورتبيوة وامخكووين اب املرتحشوناملرتحشوات و املوضوع رىن اا

كوميية  ؛  www.men.gov.maوموكع اموزارة:واملراكز اجليوية ملين امرتبية وامخكوين  واملديرايت االا

ػادة امخؼين( يف منصب ثؼوميو  يؼبهوو املورتحش  سوب اه ووذف املرفوق طوب امخؼين )أ و - ةوارة 6)املطبووع رمق  اا ( املوضووع رىون اا

كومييوةواملوديرايت ل داديميات اجليوية نورتبية وامخكووين اباملرتحشن املرتحشات و  وموكوع  ،امخكووينواملراكوز اجليويوة مليون امرتبيوة و  االا

 ؛  www.men.gov.maاموزارة:

حد  ادلبوومات أ و امشيادات املطووبة مصادق ػويفاوسخة   -  مر كد أ هنى  حكوينو بشؼبة امخربيزاملؼين ابل   ةيادة ثثبت أ ن ، أ ومن اا

 أ و بس  درا  مؼرت  مبؼادمخو ميذه امشؼبة؛نوخؼومي امثاهوي 

 مصادق ػويفا؛ة اموطنية نوخؼريف أ و امبطاكوسخة من بطاكة امخؼريف اموطنية  -

 أ ةير(؛ 3وسخة من غلد الازدايد )ال يخؼد  اترخي جسومييا  -

 املرتحش. املرتحشة أ و ن حيمالن طابع امربيد وغنوانظرفان بريداي -

حد  ىذه املبارايت أ ن يبؼثووا مبوفـات   امراغبن وفؼو           كسم اسورتاثيييات -طراموحدة املركزية مخكوين ال  حرة يحيم ااىل يف اجذياز اا

وسيمت االاػالن غن مواحئ املرتحشن امللبومن الجذيواز  . الآجال احملددة أ ػاله، يف امرابط  موحلة  سان، 36رمق   امسؼدينزهلة  -امخكوين

وػل املوكوع الامكورتول مووزارة  public.ma-www.emploiامشطر امكذايب ميذه املبارايت ػل امبوابة الامكرتوهية نودشغيل امؼمويم 

  . www.men.gov.maامرتبية اموطنية وامخكوين امليين 
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