المملكة المغربية
األمانة العامة للحكومة

إعالن
عن مباراة لتوظيف ثمانية عشر متصرفا من الدرجة الثانية
تعلن األمانة العامة للحكومة أنها ستنظم مباراة لتوظيف ثمانية عشر متصرفا من الدرجة الثانية ،وذلك يوم 12
يونيو .2016

 -1شروط المشاركة في المباراة :
يجب على المترشح :
 أن يكون من جنسية مغربية ؛ أال يتجاوز عمره خمسا وأربعين سنة في تاريخ املباراة؛ أن يكون حاصال على شهادة الدراسات العليا املعمقة في الحقوق أو الدراسات العليا املتخصصة في الحقوق أو املاستر فيالحقوق أو املاستر املتخصص في الحقوق ،املسلمة من طرف إحدى املؤسسات الجامعية الوطنية أو إحدى الشهادات
املعادلة لها طبقا للنظام الجاري به العمل ،في التخصصات التالية:


قانون األعمال
قانون العقار والتعمير



قانون العقود واألعمال
قانون العقود والعقار












قانون املقاولة
Assurance
Droit des affaires
Droit Economique et du commerce international
Droit et contentieux des affaires
Droit Immobilier et Notarial
Droit International des affaires
Droit Privé et Sciences criminelles
Juriste d'affaires
Techniques Douanières et Commerce extérieur




 -2ملف الترشيح :
يتكون ملف الترشيح من :
 طلب خطي موجه إلى األمين العام للحكومة ،مع اإلشارة إلى عنوان املعني باألمر ورقم هاتفه وبريده اإللكتروني عند االقتضاء؛ نسخة مصادق على مطابقتها لألصل من بطاقة التعريف الوطنية ؛ نسخ مصادق على مطابقتها لألصل من الشهادات واملؤهالت املحصل عليها ؛ بيان السيرة الذاتية للمترشح ؛ رخصة إدارية بالنسبة للمترشحين املوظفين ،مسلمة من طرف إدارتهم األصلية.ويتعين على الراغبين في املشاركة في املباراة إيداع ملفات ترشيحهم لدى مكتب الضبط باألمانة العامة للحكومة ،أو ترسل بواسطة
البريد إلى األمانة العامة للحكومة الرباط-شالة ،الرباط ،وذلك داخل أجل ال يتعدى يوم  28ماي .2016

ملحوظة :
إن اإلعالن عن الترشيحات املقبولة واإلعالن عن نتائج االختبارات الكتابية والشفوية سيتم على املوقع اإللكتروني لألمانة العامة
للحكومة واملوقع اإللكتروني  ، http://www.emploi-public.maويعتبر بمثابة استدعاء للمرشحات واملرشحين املعنيين.
**-*-
لإلشارة فإن املباراة املذكورة تشتمل على اختبار كتابي واختبار شفوي:
االختبار
 .1اختبار كتابي :يتعلق بمجال التدبير العمومي أو بالتخصصات املطلوبة أو
باملهام أو الوظائف املطلوب شغلها.
 .2اختبار شفوي :تناقش فيه لجنة املباراة مع املترشح مواضيع وقضايا مختلفة
بهدف تقييم مدى قدرته على ممارسة املهام أو الوظائف املرتبطة بالدرجة
املتبارى بشأنها.
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