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

إعالن عن إجراء مباراة لتوظيف
إطار مال

سيتم يوم الخميس  06دج رنب  2017عىل الساعة التاسعة صباحا تنظيم مباراة لتوظيف إطار مال.
السي الكائن بشارع العرعر ،ح الرياض –
تنظم هذه المباراة بمقر اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث ر
الرباط.
نوع الشهادة

التخصص

اإلطار

التدبي
شهادة جامعية عليا ف العلوم االقتصادية أو علوم
ر

التدبي المال و المحاسبات
ر
 مالية المقاوالت و الجباياتالتسيي
 االفتحاص و مراقبةر

إطار

والت تخول للحاصل عليها ولوج السلم  11بالوظيفة العمومية.

عدد
المناصب
1

ر
والحاصلن عىل
األكي،
البالان من العمر  45سنة عىل
شحن المااربة
ر
ر
تفتح هذه المباراة ف وجه المي ر
دبلوم "الماسي أو الماسي المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو مهندس" المسلم من
طرف إحدى مدارس أو معاهد التعليم العال العموم )…  (ISCAE, ENCGأو الجامعات التابعة للقطاع
القوانن الجاري بها العمل ف هذا الشأن ،وذلك ف
العام أو إحدى الشهادات المعادلة لها حسب
ر
التخصصات المطلوبة أعاله.
تشتمل المباراة المذكورة عىل اختبار كتات واختبار شفوي:
الكتاب :
 -.1االختبار
ر
االختبار
اختبار كتات يتعلق بالتحليل المال.

المدة

المعامل

 3ساعات

1
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مرشحن الذين تفوقوا ف هذه المرحلة إل اجتياز
وعىل إثر نتائج االختبار الكتات سيتم دعوة أربعة )(04
ر
االختبار الشفوي.
 -.2االختبار الشفوي :
االختبار

المدة

المعامل

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

ربن  20و30

1

دقيقة.

آخر أجل لتقديم ملف ر
البشيح  :اإلنثنن  20نون رب .2017
كيفية تقديم ملف ر
البشيح :
تبعث طلبات اليشيح داخل ظرف مالق بواسطة الييد إل مقر اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث
السي ،شارع العرعر ،ح الرياض  -الرباط  ،مع اإلشارة إل المباراة المزمع المشاركة فيها بوضوح عىل
ر
الظرف المرسل.
ويتكون ملف اليشيح من الوثائق التالية:
 طلب خط للمشاركة ف المباراة يحمل العنوان و رقم الهاتف و الييد اإللكيوت للمرشح؛ نسخة مشهود بمطابقتها للصل للدبلوم المطلو أعاله ؛سية ذاتية للمرشح ()CV؛
ر
 نسخة مشهود بمطابقتها ألصل بطاقة التعريف الوطنية؛الحاصلن عىل
للمرشحن
 نسخة من قرار المعادلة الجامعية صادرة عن وزارة التعليم العال (بالنسبةر
ر
شهادات مسلمة من طرف جامعات أجنبية)؛
 صورتان شمسيتان تحمالن إسم المرشح؛ ثالثة أظرفة متنية تحمل االسم الشخص والعائىل للميشح وعنوانه.غي مطابق ر
للشوط المحددة سيقص من طرف لجنة المباراة
ملحوظة  :كل ملف تنقصه أي وثيقة أو ر
بصفة آلية .كما سيتم تحديد مكان إجراء االختبار الكتات ف االستدعاء الذي سيوجه للمتبارين بعد عملية
االنتقاء األول للملفات المرشحة.
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