المملكة المغربية
المندوبية السامية للتخطيط
مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة

إعﻼن
عن إجراء مباراة لتوظيف ثﻼثين ) (30مهندسا للدولة من الدرجة اﻻولى
تجرى يوم  16يونيو  2019بالمندوبية السامية للتخطيط بالرباط مباراة لتوظيف ثﻼثين ) (30مهندسا للدولة من الدرجة اﻷولى بمصالحها
المركزية والمصالح الﻼممركزة حسب التخصصات التالية:

التخصص

عدد المناصب

هندسة البرمجيات وأنظمة المعلومات  ،هندسة تطوير الخدمات الرقمية  ،هندسة الويب والحوسبة المتنقلة ) ، (IWIMإدارة قواعد البيانات .
Génie Logiciel et systèmes d’information, Ingénierie de Développement des Services Numériques,
Ingénierie du Web et informatique mobile (IWIM), Administration bases de données.
اﻷنظمة المعلوماتية التقريرية ،ذكاء اﻷعمال ) ، (BIإنترنت اﻷشياء  ،البيانات الضخمة ،علوم البيانات.
Informatique décisionnelle, Business Intelligence (BI), Internet des objets, Big data, Data Sciences.
هندسة المعرفة وعلوم المعلومات ،اليقظة.
Ingénierie des connaissances et des sciences de l’information, veille.
شبكات الحاسوب وأمن أنظمة المعلومات.
Réseaux Informatiques et Sécurité des Systèmes d’Information.
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اﻻحصاء و اﻻقتصاد التطبيقي ،اﻷكتواريا ،الديمغرافية والبحث العملياتي والمساعدة على اتخاذ القرار
Statistique et Economie Appliquée, Actuariat, Démographie, Recherche Opérationnelle et Aide à la
Décision.
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10
30

يحتفظ ب  25%من المناصب المتبارى بشأنها للمترشحين المتوفرين على صفة مقاوم أو مكفول اﻻمة أو محارب قديم أو عسكري قديم و  7%لفائدة
اﻷشخاص المعاقين.

مواد المباراة:
أ( اختبار كتابي يتعلق بالتخصص أو التخصصات المطلوبة أو بالمهام أو الوظائف المطلوب شغلها )المدة :أربع ) (4ساعات ،المعامل.(4 :
ب( اختبار شفوي تناقش فيه لجنة المباراة مع المترشح مواضيع وقضايا مختلفة بهدف تقييم مدى قدرته على ممارسة المهام أو الوظائف المرتبطة
بالدرجة المتبارى بشأنها) .المدة :بين  30و  40دقيقة ،المعامل(3:

شروط الترشيح:
تفتح هذه المباراة في وجه المترشحين من جنسية مغربية والحاصلين على شهادة مهندس الدولة المسلمة من طرف المدارس أو المعاهد أو المؤسسات
الجامعية الوطنية المؤهلة لتسليمها ،أو إحدى الشهادات المعادلة لها طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل والبالغين من العمر  18سنة على اﻷقل و 45
سنة على اﻷكثر.

ملف الترشيح:
يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:







طلب المشاركة في المباراة يحمل اﻻسم الكامل للمترشح وعنوانه الشخصي وإمضائه ورقم هاتفه؛
السيرة الذاتية )(CV؛
نسخة مصادق عليها من الدبلوم أو الشهادة المحصل عليها مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة الصادر عن وزارة التعليم العالي بالنسبة للمترشحين
الحاصلين على شهادات مسلمة من جامعات أجنية؛
نسخة مطابقة لﻸصل من بطاقة التعريف الوطنية؛
ظرفان متنبران يحمﻼن اﻻسم و العنوان الشخصي للمترشح؛

ترسل ملفات الترشيح عن طريق البريد قبل  17ماي ) 2019وهو اخر اجل لقبول الترشيحات( إلى المندوبية السامية للتخطيط )مديرية الموارد البشرية
والشؤون العامة( إيلو  ،3-31قطاع  ،16حي الرياض  -10001ص ب 178 :الرباط و ينبغي أن يحمل ظرف اﻻرسال الذي يحتوي على ملف الترشيح
عبارة " مباراة توظيف مهندسي الدولة من الدرجة اﻷولى و التخصص المراد المتباري في شأنه" .وباﻹضافة إلى ذلك يتعين تسجيل الترشيح عن طريق الموقع
اﻹلكتروني https://www.hcp.ma/ConcoursIngenieurs_a2306.html




يتعين أن توجه ملفات المشاركة في هذه المباراة بالنسبة لمكفولي اﻻمة وقدماء المحاربين و قدماء العسكريين عن طريق مؤسسة الحسن الثاني
لﻸعمال اﻻجتماعية لقدماء العسكريين و قدماء المحاربين.
يتعين أن توجه ملفات المشاركة في هذه المباراة بالنسبة للمقاومين عن طريق المندوبية السامية للمقاومين و قدماء أعضاء جيش التحرير.
بالنسبة للمترشحين المنتمين ﻹحدى اﻹدارات العمومية يجب أن ترفع طلباتهم عن طريق اﻹدارة التي ينتمون إليها مشفوعة بالموافقة وبيان عن
معلوماتهم الشخصية.

مﻼحظة:لن يؤخذ بعين اﻻعتبار كل ملف للترشيح يصل بعد اﻷجل المذكور أعﻼه أو تنقصه وثيقة من الوثائق المذكورة.

