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 إعالن

 الفرنس يةالقانون ابللغة احلقوق أو ( حمررا من ادلرجة الرابعة، ختصص: 109) مائة وتسعةعن إجراء مباراة لتوظيف 
 

 

بوزارة  ( حمررا من ادلرجة الرابعة109) مائة وتسعة مباراة لتوظيفبلكية العلوم القانونية والاقتصادية والاجامتعية بسال اجلديدة، وعند الاقتضاء مبركز أو مراكز أخرى حتدد الحقا،  2022يونيو  26يوم األحد  جترى

 . الفرنس يةالقانون ابللغة احلقوق أو ، ختصص: ةادلاخلي

دبلوم ادلراسات عىل ، همترش يح تسجيل لني، وجواب عند صواحلا، يف فاحت يناير من الس نة اجلارية عىل األكرث س نة 40س نة عىل األقل و 18ني من العمر البالغمن جنس ية مغربية، وتفتح هذه املباراة يف وجه املرتحشني 

( املتعلق ابلشهادات 2012أبريل  30) 1433جامدى اآلخرة  8الصادر يف  2.12.90طبقا ملقتضيات املرسوم رمق أو إحدى الشهادات املعادةل لها  ،القانون ابللغة الفرنس يةاحلقوق أو ختصص:  ،معية العامة يف العلوم القانونيةاجلا

 .املطلوبة لولوج خمتلف ادلرجات احملدثة مبوجب األنظمة األساس ية كام وقع تغيريه وتمتميه

األشخاص يف وضعية إعاقة احلاملني لبطاقة "  لفائدة % 7 قدمي ونس بة قدمي أو حمارب األمة، عسكري مقاوم، مكفول صفة عىل املتوفرين األشخاص لفائدة بشأهنا املتبارى املالية املناصب عدد من % 25 نس بة وختصص

 .خشص معاق"

 وتش متل املباراة عىل الاختبارات التالية:

 املعامل املدة الاختبار

 03 ( ساعات03) ثالث .ابلتخصصات املطلوبة ملهام أو الوظائف املطلوب شغلها أو مبجال اختصاصات اإلدارة املعنية أوابيتعلق  : اختبار كتايب .1

تبارى تناقش فيه جلنة املباراة مع املرتحش مواضيع وقضااي خمتلفة هبدف تقيمي مدى قدرته عىل ممارسة املهام أو الوظائف املرتبطة ابدلرجة امل  : اختبار شفوي .2

 بشأهنا.
 03 دقيقة 30 و 15بني 

 

 يف الاختبار الكتايب. 20عىل  10يتأهل الجتياز الاختبار الشفوي املرتحشون احلاصلون عىل معدل ال يقل عن 

 : الرتش يح مسطرة

 (.16h30) عىل الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال 2022ماي  30 إىل 14 وذكل خالل الفرتة املمتدة من (/https://depot.emploi-public.ma) يسجل طلب الرتش يح وجواب عىل موقع التشغيل العمويم

  املطلوب، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وكذا السرية اذلاتية للمرتحش.يرفق هذا الطلب بنسخة من ادلبلوم 

 : بياانت هامة

 ال يعتد بشهادة النجاح، ولن يقبل أي دبلوم أو شهادة غري املس توى أو التخصص املطلوب؛ -

د إلدارة اليت ينمتون إلهيا )املصاحل امللكفة ابملوار ل الهنائية وافقةملمشفوعة وجواب اب يتقدموا بطلبات املشاركة يف املباراةأن جيب عىل املرتحشني العاملني ابإلدارات العمومية، إضافة إىل تسجيلهم عىل البوابة الالكرتونية  -

 ؛البرشية(

 وذكل ابإلضافة إىل التسجيل عىل البوابة اإللكرتونية شؤوهنم بتس يري اإلدارات امللكفة طريق عن تقدمي طلباهتم قدمي، حمارب أو قدمي عسكري أو األمة مكفول أو مقاوم صفة حيملون اذلين املرتحشني عىل يتعني -

 ؛ داخل اآلجال احملددة ذلكل

 الاجامتعية؛ والتمنية التضامن واملرأة واألرسة وزارة طرف من مسلمة بشهادة اإلدالء الحقا يف وضعية إعاقة، املرتحشني عىل كام يتعني -

 .ظاميا للتعيني ابلوظيفة العمومية بتمتمي ملفاهتم ابلواثئق اإلدارية املطلوبة ننياملرتحشني الناحجني بصفة هنائية يف هذه املباراة، ملزمة، فإن بو طلعالوة عىل الواثئق امل -

  ات:مالحظ

عن كام سيمت الاعالن  املباراة.الاختبارين الكتايب والشفوي اخلاصني هبذه الجتياز  وتعترب هاته اللواحئ مبثابة اس تدعاء ،(www.emploi-public.ma) املقبولني عىل موقع التشغيل العمويم املرتحشنيتنرش لواحئ  -

  يف حدود املناصب املتبارى بشأهنا عىل البوابة املذكورة.النتاجئ الهنائية ابلرتتيب حسب الاس تحقاق 

مبرتحش آخر  ابلرتتيب وحسب الاس تحقاق()تعويضه  ، فسيمتأن مرتحشا س بق أن أعلن عن جناحه ال يتوفر عىل واحد أو أكرث من الرشوط املطلوبة ن توفر رشوط املشاركة يف املباراةثبت مبناس بة التأكد م إذا -

 الانتظار يس تويف هذه الرشوط.يف الحئة مسجل 
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