إعـــالن تعــديلـي
يتعلق بمباريات التوظيف بمؤسسة التعاون الوطني المعلن عنها بجريدتي Le Matin du Sahara et du Maghreb
وجريدة الصحراء المغربية بتاريخ  7و  14غشت  2017وعبر الموقع اإللكتروني للتعاون الوطني )(www.entraide.ma
وعلى بوابة التشغيل العمومي www.emploi-public.ma :ابتداء من تاريخ  7غشت  ،2017حيث طرأ تعديل على
التخصصات المطلوبة لولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية ليصبح اإلعالن على الشكل التالي:
تعلن مؤسسة التعاون الوطني أنها ستنظم مباراة لتوظيف ( )93متصرفا من الدرجة الثالثة  -السلم -10
س ْي دولة من الدرجة األولى– السلم  -11و ذلك يوم األحد فاتح أكتوبر 2017
) )25متصرفا من الدرجة الثانية – السلم  -11و ( )02مهند َ
بمدينة الرباط،
 شروط الترشيح:
تفتح المباراة المذكورة في وجه المترشحين من جنسية مغربية والبالغين من العمر  18سنة على األقل و 45سنة على األكثر في تاريخ إجراء المباراة
والحاصلين على الشهادات في التخصصات التالية:

متصرف من الدرجة الثالثة ( 93منصبا)( :بدون تغيير)



الشهادة والتخصص المطلوب

عدد المناصب

 شهادة المعهد الوطني للعمل االجتماعي بطنجة .تخصص مسير في الشؤون االجتماعية إجازة مهنية مسلمة من طرف المؤسسات الجامعية في التخصصات التالية:






العمل االجتماعي )(Travail social
المساعدة االجتماعية )(Assistance sociale
فاعل في التنمية اإلجتماعية َ ((Agent de Développement social
فاعل في تدبير المؤسسات االجتماعية
)(Agent gestionnaire des institutions à caractère social
مربي متخصص )(Educateur spécialisé
الوساطة االجتماعية ((Médiation sociale

 93منصبا

متصرف من الدرجة الثانية ( 25منصبا):



الشهادة والتخصص المطلوب
دبلوم المدارس الوطنية للتجارة والتسيير أودبلوم مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاوالت في التخصصين التاليين:
 التدقيق ومراقبة التسيير (Audit et Contrôle de Gestion) : التدقيق و المحاسبة ومراقبة التسيير ) (Audit , Comptabilité et Contrôle de Gestionشهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة ،تخصص:
 علم النفس اإلكلينيكي -علم النفس المرضي اإلكلينيكي.

مهندس دولة من الدرجة األولى (منصبين)  ( :بدون تغيير)





شهادة مهندس دولة في شعبة المعلوميات مسلمة من طرف المدارس أو المعاهد أو المؤسسات الجامعية الوطنية المؤهلة
لتسليمها في التخصصات التالية:
 تطوير البرامج المعلوماتية  -هندسة البرمجياتمنصب واحد
()Développement informatique - Génie logiciel
 هندسة الشبكات المعلوماتية – أمن النظم المعلوماتيةمنصب واحد
)(Ingénierie des Réseaux Informatiques – Sécurité informatique

عدد المناصب
 12منصبا

 13منصبا

