المملكة المغربية
وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء
اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير

إعالن عن إجراء مباراة لتوظيف
تدبي المقاوالت
تقن متخصص يف ر
ي

تقن
سيتم يوم األربعاء  15ر
نوني  2017ابتداء من الساعة التاسعة صباحا تنظيم مباراة لتوظيف ي
تدبي المقاوالت ويحدد عدد المناصب المتبارى بشأنها يف منصب واحد.
متخصص يف ر
الفئة

التخصص

عدد المناصب المتبارى بشأنها

عون تمكي ممتاز

تدبي المقاوالت

1

ر
تفتح المباراة ف وجه ر
األكي بتاري خ إجراء
الميشحي من جنسية مغربية والبالغي من العمر  40سنة عىل
ي
المباراة والحاصلي عىل األقل عىل شهادة تعادل سنتي ( )2ما بعد الباكالوريا يف مجال تدبي المقاوالت
المهن أو عىل إحدى الشهادات المعادلة لها طبقا
المحصل عليها من إحدى مؤسسات التكوين
ي
للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل.
كتاب واختبار شفوي:
تشتمل المباراة المذكورة عىل اختبار ي
الكتاب :
 -.1االختبار
ري
االختبار

المدة

المعامل

كتاب يتعلق بمجال التخصص
اختبار ي

ثالث ساعات

3

الكتاب سيتم دعوة أربعة ) (04مرشحي الذين حصلوا عىل أعىل النقط يف هذه
وعىل إثر نتائج االختبار
ي
المرحلة إىل اجتياز االختبار الشفوي.
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 -.2االختبار الشفوي :
االختبار

المدة

المعامل

اختبار شفوي تناقش فيه لجنة المباراة مع ر
الميشح مواضيع وقضايا مختلفة بهدف
تقييم مدى قدرته عىل ممارسة المهام أو الوظائف المرتبطة بالدرجة المتبارى
بشأنها.

بي  15و30

1

دقيقة.

أجل تقديم ملف ر
اليشيح  :إىل غاية الجمعة  27أكتوبر .2017
كيفية تقديم ملف ر
اليشيح :
تبعث طلبات ر
اليشيح بواسطة الييد إىل مقر اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السي ،شارع العرعر،
ح الرياض  -الرباط  ،مع اإلشارة إىل المباراة المزمع المشاركة فيها بوضوح عىل الظرف المرسل.
ي
ويتكون ملف ر
اليشيح من الوثائق التالية:
ر
وب للمرشح؛
 طلبخط للمشاركة يف المباراة يحمل العنوان و رقم الهاتف و الييد اإللكي ي
ي
 نسخة مشهود بمطابقتها للصل للدبلوم المطلو أعاله ؛ نسخة مطابقة للصل لشهادة الباكالوريا؛ نسخة من عقد االزدياد لم يمض عىل تاري خ تسليمها ثالثة أشهر؛ نسخة مشهود بمطابقتها ألصل بطاقة التعريف الوطنية؛ ثالثة أظرفة متنية تحمل االسم الشخص والعائىل رللميشح وعنوانه.
ي
ي
ملحوظة  :كل ملف تنقصه أي وثيقة أو غي مطابق ر
للشوط المحددة سيقص من طرف لجنة المباراة
لكتاب يف االستدعاء الذي سيوجه للمتبارين بعد عملية
بصفة آلية .كما سيتم تحديد مكان إجراء االختبار ا
ي
األوىل للملفات المرشحة.
االنتقاء
ي

***
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