إعالن
عن ثنظيم مباراة لتوظيف ثقنيين من الدرجة الثالثة
بىاء على قشاس للىصيش اإلاكلف بخحذًث القطاعاث العامت سقم = 7<>?86الصادس في  96مً
حمادي آلاخشة >ً 7<( 7:8ىليى = )866بخحذًذ إحشاءاث جىظيم مباساة الخىظيف في دسحت جقني
مً الذسحت الثالثت بىصاسة التربيت الىطىيت والخعليم العالي وجكىيً ألاطش والبحث العلمي (قطاع
التربيت الىطىيت) ،حعلً وصاسة التربيت الىطىيت والخكىيً اإلانهي والخعليم العالي والبحث العلمي،
قطاع التربيت الىطىيت أنها سدىظم ًىم السبذ  22ماي  8687مباساة لخىظيف  89جقىيا مً
الذسحت الثالثت (السلم ?) باإلاصالح اإلاشكضيت لقطاع التربيت الىطىيت ،في الخخصصاث الخاليت @
;  Réseaux informatiques
 Développement informatique.

 .1شروط الترشيح :
جفخح هزه اإلاباساة في وحه اإلاترشحين غير اإلاىظفين الحاصلين على دبلىم الخقني
اإلاخخصص اإلاسلم مً طشف إحذي مؤسساث الخكىيً اإلانهي اإلاحذزت طبقا للمشسىم سقم
; 88><898الصادس في > حمادي ألاولى =ً ? ( 7:6ىاًش =>? ) 7بسً هظام عام إلاؤسساث
الخكىيً اإلانهي حسبما وقع حغييره وجخميمه ،أو على إحذي الشهاداث اإلاعادلت إلحذاهما
واإلاحذدة قائمتها طبقا للمقخضياث الخىظيميت الجاسي بها العمل ،على أال ًخجاوص سنهم عىذ
جاسيخ إحشاء اإلاباساة  :6سىت8

 .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 < 8أبشيل و 76ماي  8687على الساعت الثالثت بعذ الضوال8
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 .3ملف الترشيح :
ًخكىن ملف الترشيح الالكترووي مً الىزائق الخاليت @
 وصل الترشيح الالكترووي اإلاسخخشج مً البىابت الخاصت باإلاباساة ،مىقع مً طشف
اإلاترشح(ة) ؛
 وسخت مً دبلىم الخقني اإلاخخصص في الخخصصاث اإلاطلىبت ؛
 وسخت لقشاس اإلاعادلت باليسبت للمترشحين الحاصلين على شهاداث أو دبلىماث أحىبيت
صادس في الجشيذة الشسميت ؛
 وسخت للبطاقت الىطىيت للخعشيف ؛
 سيرة راجيت ( )CVجحمل صىسة اإلاترشح8

 .4إيداع ملف الترشيح :
ًخم إًذاع ملف الترشيح عبر البىابت الالكتروهيت اإلاخصصت لهزه اإلاباساة ورلك
باعخماد جقىيت سفع الىزائق اإلاشقمىت إلالف الترشيح 8وفي هزا ؤلاطاس ًخعين على اإلاترشحين سقمىت
وزائق ملف الترشيح وجحميلها في صيغت ( )PDFبالبىابت الالكتروهيت اإلاخصصت لهزه اإلاباساة
 https://concours.men.gov.maورلك خالل الفترة اإلامخذة مً < 8أبشيل إلى  76ماي 8687
على الساعت الثالثت بعذ الضوال8

 .5اختبارات املباراة :
حشخمل اإلاباساة على اخخباسيً كخابيين واخخباس شفىي وفق ما هى محذد في الجذول
أسفله@
الاختبار
 87اخخباس ًخعلق بالشعبت والخخصص اإلامخحً في شأهه8
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 88اخخباس عام في الخحليل والترحمت ًحخىي على عىصشيً@
 جلخيص هص اللغت العشبيت أو الفشوسيت والخعليق عليه؛
 جشحمت اإلالخص إلى إحذي اللغخين اإلازكىسجين8
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 89اخخباس شفىي @ حىاس مع لجىت اإلاباساة ًخعلق بالثقافت
العامت والخخصص اإلامخحً في شأهه8
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من سا  14و 33د
إلى سا  17و 33د
يتم ثحديده بعد
إلاعالن عن هتائج
الاختبارات الكتابية

 .6إجراء الاختبارات الكتابية
ًجخاص اإلاترشحىن الاخخباسيً الكخابيين باإلاشاكض التي جحذدها ألاكادًميت الجهىيت
للتربيت والخكىيً التي اخخاسوا الترشح بها ،وسيخم ؤلاعالن عً لىائح اإلاقبىلين مىصعين حسب
مشاكض ؤلاحشاء ،ورلك على اإلاىقع الالكترووي للىصاسة  www.men.gov.maوعلى اإلاىاقع
الالكتروهيت لألكادًمياث الجهىيت للتربيت والخكىيً ًىم  86ماي  ،8687ويعخبر هزا ؤلاعالن
بمثابت اسخذعاء للمترشحين الحخياص الاخخباسيً الكخابيين8
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