إعــالن عن إجــراء مباراة توظيف
تنظم وزارة الطاقة و المعادن والماء و البيئة  -قطاع الطاقة و المعاان  -يوم  25شانبر  2016بالمدرسوة المننيوة العايوا
لامعادن بالرباط مباراة لتمظيف ثالث ( ) 3منص فين من الدرجة الثالثة حسب التخصصات التالية :

المسلك /النخصص

عدن المباصب
المنرارى في شأنها

مكا النعيين

االقتصاد و التسيير

3

الرباط

يحتفظ ب  % 25من هذه المناصب للمرشحين من قدماء المقاومين ومكفولي األمة وقدماء العسكريين وقدماء المحاربين،
و %7من المناصب لألشخاص المعاقين.
شروط الترشيح:
تفتح المباراة في وجه المرشحين المغاربة البالغين من العمر  18سنة على األقل و 45سنة على األكثر في فاتح يناير من السنة
الجارية ،والحاصلين على شهادة اإلجازة أو اإلجازة في الدراسات األساسية أو اإلجازة المهنية المسلمة من طرف المؤسسات
الجامعية الوطنية ،أو إحدى الشهادات المعادلة لها طبقا للنظام الجاري به العمل في أحد التخصصات المشار إليها أعاله ،ويعين
الناجحون حسب االستحقاق في المناصب المشار إليها أعاله.
تشتمل المباراة على االختبارات التالية:
المدة

المعامل

االخنرارات

و

 3سا ات

2

 -2اخنراااار اناااااي خاااا  :يتعاوووب بالتخصوووا و بالتخصصوووات المطامبوووة و
بالمها و بالمظائف المطامب شغاها.

 4سا ات

4

 -3اخنرااار شاا : :تنوواقف هيوون لانووة المبوواراة مووا المرشووت مما وويا مختا ووة
بهووودق تايووويم مووودل قدرتووون اوووم ممارسوووة المهوووا و المظوووائف المرتبطوووة
بالدروة المتبارل بشأنها .

بين  30و 45دقياة

3

 -1اخنرااار انااااي عااا  :يتعاووب بمختاووف الا ووايا طات الطووابا اأوتمووا
اأقتصادي و الاانمن

يتأهللل الجتيللاز االرتبللار الشللفوي المترشللحون الحاصلللون علللى معللد ال يقللل عللن  12علىىى  20فللي االرتبللار الكتللابي دون
الحصو على نقطة إقصائية.

تكوين ملف المشاركة
-

طلب المشاركة في المباراة مع االشارة وجوبا إلى" مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثالثة"؛

-

سيرة ذاتية للمرشح ()CV؛

-

نسخة مشهود بمطابقتها ألصل بطاقة التعريف الوطنية؛

-

نسخة مشهود بمطابقتها ألصل الدبلوم؛

-

نسخة مشهود بمطابقتها ألصل بطاقة شخص معاق (بالنسبة لألشخاص المعاقين)؛

-

نسخة من قرار المعادلة الجامعية صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر (بالنسبة
للمرشحين الحاصلين على شهادات مسلمة من طرف جامعات أجنبية)؛

-

ظرفان متنبران يحمالن اسم وعنوان المرشح.
إيداع طلبات الترشيح

بالنسللبة للمترشللحين المتللوفرين علللى صللفة مقللاوم يتعللين عللليهم إرسللا ملفللاتهم عللن طريللا المندوبيللة السللامية لقللدماء
المقاومين وأعضاء جيش التحرير مرفقة بشهادة تثبت هذه الصفة.
ويتعين على المرشحين المتلوفرين عللى صلفة مكفلو األملة أو عسلكري قلديم أو محلارب قلديم توجيله ملفلات ترشليحهم علن
طريا مؤسسة الحسن الثاني لألعما االجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين مدعمة بشهادة تثبت هذه الصفة.
وعالوة على الوثائا المذكورة أعاله فإن المترشحين الناجحين بصفة نهائية في هذه المباراة ملزمون بتتمليم ملفلاتهم بالوثلائا
اإلدارية المطلوبة نظاميا للتعيين بالوظيفة العمومية.
كل ملف ترشيح يصل بعد إنتهاء اآلجا المحدد ،أو غير مستوف للشروط ،أو تنقصه وثيقة من الوثائا المذكورة أعلاله ،للن
يؤرذ بعين االعتبار ويحفظ بدون جواب.
ترسل ملفات الترشيح وجوبا عن طريا البريد إلى العنوان المذكور أسفله ،ويعتبر يوم  02شتنبر  2016آرر أجل لقبولها.
مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثالثة
وزارة الطاقة و المعان و الماء و الريئة  -قطاع الطاقة و المعان -
مدي ية الم ارن والشؤو العامة والبظم المعل ماتية
النخصص...........................................
شارع أا م وا السعد
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