إململكة إملغربية
وزإرة إدلإخلية
-----------

إعالن
عن إجرإء مبارإة لتوظيف ثالثني ( )30مترصفا من إدلرجة إلثانية ،ختصص :إلتس يري إملايل وإحملاس بايت
تنظم وزإرة إدلإخلية يوم  23دجنرب  2018ابلرابط ،مبارإة لتوظيف ثالثني ( )30مترصفا من إدلرجة إلثانية ،ختصص :إلتس يري
إملايل وإحملاس بايت.
وتفتح هذه إملبارإة يف وجه إملرتحشني من جنس ية مغربية ،إلبالغني من إلعمر  18س نة عىل إ ألقل و 45س نة عىل إلأكرث ،وإحلاصلني
عىل دبلوم إدلرإسات إلعليا إملعمقة أأو دبلوم إدلرإسات إلعليا إملتخصصة أأو إملاسرت أأو إملاسرت إملتخصص ،إملسلمة من طرف إملؤسسات إجلامعية
إلوطنية ،أأو عىل إحدى إلشهادإت إملعادةل لها طبقا للمقتضيات إلنظامية إجلاري به إلعمل ،يف إلتخصص إملشار إليه أأعاله.
وختصص نس بة  25 %من عدد إملناصب إملالية إملتبارى بشأأهنا لفائدة إ ألشخاص إملتوفرين عىل صفة مقاوم ،مكفول إ ألمة،
عسكري قدمي أأو حمارب قدمي ونس بة  7 %لفائدة إ ألشخاص يف وضعية إعاقة إحلاملني لبطاقة " خشص معاق".
وتش متل إملبارإة عىل الاختبارإت إلتالية:
الاختبار
 .1إختبار كتايب :يتعلق مبجال إلتدبري إلعمويم أأو ابلتخصصات إملطلوبة أأو ابملهام أأو إلوظائف
إملطلوب شغلها.
 .2إختبار شفوي :تناقش فيه جلنة إملبارإة مع إملرتحش موإضيع وقضااي خمتلفة هبدف تقيمي مدى
قدرته عىل ممارسة إملهام أأو إلوظائف إملرتبطة ابدلرجة إملتبارى بشأأهنا.
مسطرة إلرتش يح:

إملدة

إملعامل

أأربع ( )04ساعات

03

بني  15و  30دقيقة

03

يسجل طلب إلرتش يح وجواب عىل إلبوإبة إللكرتونية (  )http://concours.interieur.gov.maو ذكل خالل إلفرتة إملمتدة من  19نونرب2018
إىل إلساعة إلرإبعة و إلنصف بعد إلزوإل ( )16h30من يوم  3دجنرب  2018؛
بياانت هامة:
 يتعني عىل إملرتحشني إذلين حيملون صفة مقاوم أأو مكفول إ ألمة أأو عسكري قدمي أأو حمارب قدمي ،تقدمي طلباهتم عن طريق إلدإرإتإمللكفة بتس يري شؤوهنم وذكل ابلضافة إىل إلتسجيل عىل إلبوإبة إللكرتونية؛
 كام يتعني عىل إملرتحشني يف وضعية إعاقة ،إلدلء لحقا بشهادة مسلمة من طرف وزإرة إلتضامن وإملر أأة وإ ألرسة وإلتمنية الاجامتعية؛ جيب عىل إملرتحشني إلعاملني ابلدإرإت إلعمومية ،إضافة إىل تسجيلهم عىل إلبوإبة الالكرتونية أأن يبعثوإ طلباهتم مشفوعة وجواب مبوإفقةإلدإرة إليت ينمتون إلهيا (إملصاحل إملركزية إمللكفة ابملوإرد إلبرشية).
 عالوة عىل إلواثئق إملذكورة ،فان إملرتحشني إلناحجني بصفة هنائية يف هذه إملبارإة ،ملزمون بتمتمي ملفاهتم ابلواثئق إلدإرية إملطلوبة نظامياللتعيني ابلوظيفة إلعمومية؛
تنبيه :ابلنس بة للشهادإت إليت ل تتضمن إلتخصص إو إلشعبة ترفق وجواب بشهادة مسلمة من طرف إملؤسسة إجلامعية إملعنية يشار فهيا بوضوح إىل إلتخصص
وإلشعبة.
مالحظة :س يعلن عن أأسامء إملرتحشني إملقبولني لجتياز إملبارإة وعن مجيع نتاجئ هذه إملبارإة ،ابلرتتيب حسب الاس تحقاق يف حدود إملناصب إملتبارى بشأأهنا،
وذكل عىل إلبوإبة الالكرتونية )http:// concours.Interieur.gov.ma( :وعىل إملوقع ).(www.emploi-public.ma
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وس يؤخذ بعني الاعتبار إلرتتيب حسب الاس تحقاق يف إختيار مقرإت إلتعيني وفق إلتوزيع إملبني ابجلدول أأسفهل وذكل من خالل إجامتع حيرضه مجيع إملرتحشني
إلناحجني.

عدد إملناصب إملتبارى بشأأهنا
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ماكن إلتعيني
إملصاحل إملركزية
إملصاحل إلالممركزة

عامةل إملضيق  -إلفنيدق
إقلمي إدلريوش
إقلمي وزإن
إقلمي س يدي بنور
إقلمي إليوسفية
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إجملموع
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