المملكة المغربية
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
الكتابة العامة
م.ش.ا.ت/ق.م.ب/م.م.ا

إعالن عن إجراء مباراة لتوظيف ( )23تقنيا من الدرجة الرابعة

تعلن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية أهنا ستنظم يوم األحد فاتح أكتوبر  2017بالرباط ،مباراة لتوظيف تقنيني من الدرجة الرابعة لتعيينهم مبصاحلها املركزية واخلارجية وكذا
املؤسسات التابعة هلا ،حيدد عدد املناصب املتبارى بشأهنا يف ( 23منصبا) حيتفظ بـ  % 25منها لفائدة املرتشحني املتوفرين على صفة مقاوم أو مكفول األمة ،أو عسكري قدمي،
أو حمارب قدمي و % 7منها لفائدة األشخاص املعاقني.
 -Iشروط الترشيح :
تفتح املباراة يف وجه املرتشحني املغاربة احلاصلني على دبلوم التقين املسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين املهين احملدثة طبقا للمرسوم رقم  2.86.325الصادر بتاريخ 8
مجادى األوىل  9( 1407يناير  )1987بسن نظام عام ملؤسسات التكوين املهين ،حسبما وقع تغيريه وتتميمه أو إحدى الشهادات املعادلة له احملددة قائمتها طبقا للمقتضيات
النظامية اجلاري هبا العمل ،يف التخصصات املشار إليها بعده ،والبالغني من العمر  18سنة على األقل و 40سنة على األكثر وميكن متديد حد السن األعلى لفرتة تعادل فرتة
اخلدمات الصحيحة أو املمكن تصحيحها ألجل التقاعد دون أن يتجاوز  45سنة وفقا ملا هو مبني باجلدول التايل:
التخصص أو الشعبة أو المسلك:
المعلوميات والمكتبيات*
تقني في الصيانة والدعم في المعلوميات والشبكات*
تشتمل املباراة املذكورة على اختبار كتايب واختبار شفوي أو تطبيقي.
 -1االختبار الكتابي:
املعامل
املدة
االختبار
3
 4ساعات
موضوع أو أسئلة ترتبط بالتخصص املطلوب أو باملهام واملهارات املهنية املرتبطة بالوظائف املطلوب شغلها.
 -2االختبار الشفوي أو التطبيقي:
املعامل
املدة
االختبار
تناقش فيه جلنة املباراة مع املرتشح مواضيع وقضايا خمتلفة ،أو ختضعه الختبار تطبيقي يف التخصص املطلوب،
3
بني  15و 30دقيقة
وذلك هبدف تقييم مدى قدرته على القيام باملهام أو الوظائف املرتبطة بالدرجة املتبارى بشأهنا.
يتأهل الجتياز االختبار الشفوي أو التطبيقي المترشحون الحاصلون على معدل ال يقل عن  12على  20في االختبار الكتابي.
 -IIيتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية :
 طلب للمشاركة يف املباراة يبني فيه املرتشح امسه العائلي والشخصي وعنوانه ورقم هاتفه والتخصص املراد التباري يف شأنه؛
 نسخة من بيان السرية الذاتية CV؛
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها؛
 نسخة مشهود مبطابقتها ألصل دبلوم التقين (يف التخصص أو املسلك أو الشعبة كما هو مشار إليه أعاله (*) مع ضرورة إرفاقها باملعادلة المنشورة بالجريدة الرسمية ،عند
االقتضاء؛ (بالنسبة للشواهد أو الدبلومات األجنبية احملررة بلغة غري العربية أو الفرنسية ترفق وجوبا بالرتمجة إىل إحدى هاتني اللغتني)؛
 ثالثة أظرفة من نوع (تلصيق ذايت  )Autocollant :متنربة حتمل االسم والعنوان الكامل للمرتشح؛
 يتعني على املرتشحني املوظفني إرفاق ملفات ترشيحهم بشهادات إدارية مسلمة من املصاحل املركزية املكلفة باملوارد البشرية بوزاراهتم تأذن هلم دون شرط باملشاركة يف املباراة.
 يستحسن ملء استمارة المعلومات على الرابط التالي www.habous.gov.ma/concours :وإرفاقها بالملف مع اإلشارة إلى أن هذه االستمارة التحل محل
الطلب الواجب وروده داخل اآلجال المحددة لذلك.
 -IIIإيداع طلبات الترشيح :
جيب أن ترد طلبات الرتشيح عن طريق الربيد العادي إىل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية مديرية الشؤون اإلدارية والتعاون مصلحة المباريات واالمتحانات املشور السعيد الرباط،
داخل أجل أقصاه  25يوليوز  2017وينبغي أن حيمل ظرف اإلرسال الذي حيتوي على ملف الرتشيح عبارة "مباراة توظيف التقنيين من الدرجة الرابعة تخصص:
......................
 بالنسبة للمرتشحني املتوفرين على صفة مقاوم ،يتعين عليهم إرسال ملفاهتم عن طريق املندوبية السامية لقدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير مرفقة بشهادة تثبت هذه
الصفة .كما يتعين على املرتشح ني املتوفرين على صفة مكفول األمة أو عسكري قدمي أو حمارب قدمي ،توجيه ملفات ترشيحهم عن طريق مؤسسة احلسن الثاين لألعمال
االجتماعية لقدماء العسكريني وقدماء احملاربني ،مدعمة بشهادة تثبت هذه الصفة؛ أما بالنسبة لألشخاص املعاقني يتعين عليهم إرفاق طلباهتم بنسخة مطابقة ألصل بطاقة
"شخص معاق" مسلمة من طرف الوزارة املعنية مع مراعاة اآلجال اليت جيب أن ترد داخلها طلبات الرتشيح.
 كل ملف ترشيح يصل بعد انتهاء األجل احملدد ،أو غري مستوف للشروط ،أو تنقصه وثيقة من الوثائق املذكورة أعاله ،لن يؤخذ بعني االعتبار وحيفظ بدون جواب؛
 وعالوة على الوثائق املذكورة أعاله ،فإن املرتشحني الناجحني بصفة هنائية يف هذه املباراة ملزمون بتتميم ملفاهتم بالوثائق اإلدارية املطلوبة نظاميا للتعيني بالوظيفة العمومية.
 ملحوظة  * :إن المترشحين الناجحين بصفة نهائية سيتم تعيينهم حسب حاجيات المصلحة بمختلف أقاليم المملكة.
* المرجو ترتيب ملف الترشيح حسب الوثائق المذكورة اعاله

*سيتم اإلعالن عن الئحة المترشحين المقبولين الجتياز االختبار الكتابي ببوابة التشغيل العمومي  www.emploi-public.maوكذا بموقع الوزارة على

األنترنيت .www.habous.gov.ma

