إعالن
عن جنظيم مباراة لتوظيف مهندس ي دولت من الدرجت ألاولى
بىاء على قشاس الىصيش اإلاىخذب لذي سئيغ الحكىمت اإلاكلف بالىظيفت العمىميت وجحذًث
ؤلاداسة سقم  31.678الصادس في  73مً سبيع آلاخش  ( 7181فاجح ماسط  ،) 3178بخحذًذ ششوط
وإحشاءاث وبشامج مباساة جىظيف مهىذس ي الذولت مً الذسحت ألاولى بىصاسة الىظيفت العمىميت
وجحذًث ؤلاداسة ،حعلً وصاسة التربيت الىطىيت والخكىيً اإلانهي والخعليم العالي والبحث العلمي،
قطاع التربيت الىطىيت أنها ظدىظم ًىم العبذ  33ماي  3137مباساة لخىظيف  1مهىذس ي دولت
مً الذسحت ألاولى باإلاصالح اإلاشكضيت لقطاع التربيت الىطىيت ،في إحذي الخخصصاث اإلاحذدة في
الجذول الخالي :
التخصص
Génie logiciel et système d’information .
Administration des systèmes .
Sécurité informatique .
Réseaux et télécommunication .
Développement des services numériques .
Données et informatique décisionnelle .
Statistiques .

عدد املناصب








4

3

 .1شروط الترشيح :
جفخح هزه اإلاباساة في وحه اإلاترشحين غير اإلاىظفين الحاصلين على دبلىم مهىذط دولت،
اإلاعلم مً طشف اإلاذاسط أو اإلاعاهذ أو اإلاؤظعاث الجامعيت الىطىيت اإلاؤهلت لدعليمها ،أو
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إحذي الشهاداث اإلاعادلت له طبقا للمقخضياث الىظاميت الجاسي بها العمل ،ورلك في إحذي
الخخصصاث اإلاشاس إليها أعاله ،على أال ًخجاوص ظنهم عىذ جاسيخ إحشاء اإلاباساة  14ظىت6

 .2الترشيح :
ًخم الترشيح واإلاصادقت على طلب الترشيح الالكترووي وحىبا ،عبر الدسجيل بالبىابت
الالكتروهيت الخاصت بمباسياث الخىظيف  https://concours.men.gov.maورلك خالل الفترة
اإلاتراوحت ما بين  26أبشيل و 71ماي  3137على العاعت الثالثت بعذ الضوال6

 .3ملف الترشيح :
ًخكىن ملف الترشيح الالكترووي مً الىثائق الخاليت :
 وصل الترشيح الالكترووي اإلاعخخشج مً البىابت الخاصت باإلاباساة مىقع مً طشف
اإلاترشح(ة) ؛
 وسخت مً دبلىم مهىذط دولت في إحذي الخخصصاث اإلاطلىبت ؛
 وسخت لقشاس اإلاعادلت باليعبت للمترشحين الحاصلين على شهاداث أو دبلىماث أحىبيت
صادس في الجشيذة الشظميت؛
 وسخت للبطاقت الىطىيت للخعشيف ؛
 ظيرة راجيت ( )CVجحمل صىسة اإلاترشح6

 .4إيداع ملف الترشيح :
ًخم إًذاع ملف الترشيح عبر البىابت الالكتروهيت اإلاخصصت لهزه اإلاباساة ورلك باعخماد
جقىيت سفع الىثائق اإلاشقمىت إلالف الترشيح 6وفي هزا ؤلاطاس ًخعين على اإلاترشحين سقمىت وثائق
ملف الترشيح وجحميلها في صيغت ( )PDFبالبىابت الالكتروهيت لهزه اإلاباساة
 https://concours.men.gov.maورلك خالل الفترة اإلامخذة مً  3.أبشيل إلى  71ماي 3137
على العاعت الثالثت بعذ الضوال6
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 .5اختباراث املباراة
حشخمل اإلاباساة على اخخباس كخابي واخخباس شفىي وفق ما هى محذد في الجذول أظفله :
مدة إلاهجاز

الاختبار

 67اخخباس كخابي عام ً :خعلق بالخخصص أو
بالخخصصاث اإلاطلىبت أو باإلاهام أو الىظائف
اإلاطلىب شغلها6
 63اخخباس شفىي  :جىاقش فيه لجىت اإلاباساة مع
اإلاترشح مىاضيع وقضاًا مخخلفت بهذف جقييم مذي ما بين  81و14
دقيقت
قذسجه على مماسظت اإلاهام أو الىظائف اإلاشجبطت
بالذسحت اإلاخباسي بشأنها6
أسبع ()1
ظاعاث

املعامل

التوقيت

1

من سا  9إلى سا 13

8

يتم جحديده بعد
إلاعالن عن هتائج
الاختباراث الكتابيت

 .6إجراء الاختبار الكتابي
ًجخاص اإلاترشحىن الاخخباس الكخابي باإلاشاكض التي جحذدها ألاكادًميت الجهىيت للتربيت والخكىيً
التي اخخاسوا الترشح بها ،وظيخم ؤلاعالن عً لىائح اإلاقبىلين مىصعين حعب مشاكض ؤلاحشاء،
ورلك على اإلاىقع الالكترووي للىصاسة  www.men.gov.maوعلى اإلاىاقع الالكتروهيت
لألكادًمياث الجهىيت للتربيت والخكىيً ًىم  31ماي  ،3137ويعخبر هزا ؤلاعالن بمثابت
اظخذعاء للمترشحين الحخياص الاخخباس الكخابي6
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