المملكة المغربية
وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك و الماء
اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير
-------------------

إعالن عن إجراء مباراة لتوظيف إطارين ( )2متخصصين في التربية أو التواصل
سيتم يوم الخميس  6شتنبر  2018ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا تنظيم مباراة لتوظيف إطارين ()2
متخصصين في التربية أو التواصل على النحو التالي:
نوع الشهادة المقبولة

شهادة في التربية أو التواصل من إحدى مؤسسات التعليم الجامعي العمومي
أو على إحدى الشهادات المعادلة لها والتي تخول للحاصل عليها
ولوج السلم  11من الوظيفة العمومية

التخصص
التربية
أو التواصل

إطار

اإلطار

عدد المناصب المتبارى بشأنها
منصبان اثنان ()2

(السلم)11

تفتح المباراة في وجه المترشحين من جنسية مغربية والبالغين من العمر 45سنة على األكثر بتاريخ إجراء المباراة
والحاصلين على األقل على شهادة في التربية أو التواصل من إحدى مؤسسات التعليم الجامعي العمومي أو على
إحدى الشهادات المعادلة لها طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل ،وتخول هذه الشهادة للحاصل عليها ولوج
السلم  11من الوظيفة العمومية.
تشتمل المباراة المذكورة على اختبارات كتابية وشفوية:
 -.1االختبار الكتابي:
االختبار
 -.1تحرير موضوع عام باللغة العربية له عالقة باالختصاص المطلوب
 -.2تحرير موضوع عام باللغة الفرنسية له عالقة باالختصاص المطلوب
 -.3ترجمة نص من اللغة العربية إلى اللغة االنجليزية

المدة
ثالث ساعات
ساعتان
ساعة

المعامل
2
2
1

وعلى إثر نتائج االختبار الكتابي سيتم دعوة عشرة ( )10مرشحين الذين تفوقوا في هذه المرحلة إلى اجتياز االختبار
الشفوي.
 -.2االختبار الشفوي :
االختبار
اختبار شفوي  :تناقش فيه لجنة المباراة مع المترشحين مواضيع
وقضايا مختلفة بهدف تقييم مدى قدراتهم على ممارسة المهام أو الوظائف
المرتبطة بالدرجة المتبارى بشأنها
أخر أجل تقديم ملف الترشيح:

المدة
 20دقيقة

المعامل

2

االثنين  23يوليوز 2018

كيفبة تقديم ملف الترشيح :
تبعث طلبات الترشيح داخل ظرف مغلق بواسطة البريد إلى القسم اإلداري والمالي للجنة الوطنية للوقاية من حوادث
السير ،شارع العرعر ،حي الرياض – الرباط  ،مع اإلشارة إلى المباراة المزمع المشاركة فيها بوضوح على الظرف

المرسل.
ويتكون
-

ملف الترشيح من الوثائق التالية :
طلب خطي للمشاركة في المباراة يحمل عنوان ورقم هاتف المرشح؛
نسخة مشهود بمطابقتها ألصل الدبلوم المطلوب أعاله ؛
نسخة مطابقة لألصل لشهادة الباكالوريا.
نسخة من عقد االزدياد لم يمض على تاريخ تسليمها ثالثة أشهر؛
نسخة مشهود بمطابقتها ألصل يطاقة التعريف الوطنية ؛
ثالثة أظرفة من نوع (تلصيق ذاتي  )Autocollant :متنبرة تحمل االسم الشخصي والعائلي للمترشح
وعنوانه.

ملحوظة :
كل ملف تنقصه أي وثيقة أوعدم مطابقته للشروط المحددة سيقصى من طرف لجنة المباراة بصفة آلية.
كما سيتم تحديد مكان إجراء االختبار الكتابي في االستدعاء الذي سيوجه للمتبارين بعد عملية االنتقاء األولي للملفات
المرشحة .

