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إعــــــــــــــالن
عن إجراء مباراة لتوظيف متصرفني من الدرجة الثالثة
تنظم وزارة الشباب والرياضة مباراة لتوظيف متصرفني من الدرجة الثالثــة )السلم (01
بالرباط  -يوم األحد  01شتنرب  ، 6102للتعيني باملصاحل اخلارجية للوزارة.
حيدد عدد املناصب املتبارى يف شأنها يف  01منصبا  ،وخيصص  % 52منها لفائدة األشخاص
املتوفرين على صفة مقاوم أو مكفول األمة أو عسكري قديم و  % 7منها لفائدة األشخاص املعاقني .

 شروط املشاركة:
-

اجلنسية مغربية .
السن أقل من  52سنة.
حاصل على إحدى الشواهد التالية:



دبلوم املعهد امللكي لتكوين أطر الشبيبة و الرياضة أو اإلجازة املهنية املسلمة من املعهد امللكي
لتكوين أطر الشبيبة والرياضة (شعبة الرياضة أو التدريب الرياضي  :ختصص ألعاب القوى أو
ختصصات أخرى ).
.يتكون ملف الرتشيح للمشاركة يف املباراة من الوثائق التالية :

-

طلب املشاركة يف املباراة .
نسخة من دبلوم املعهد امللكي لتكوين أطر الشبيبة و الرياضة أو االجازة املهنية مصادق عليها .
نسخة مشهود ملطابقتها ألصل شهادة تثبت صفة مقاوم أو مكفول لألمة أو عسكري قديم أو شخص معاق
بالنسبة للمرتشحني املتوفرين على هذه الصفة .
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها.
ظرفان متنربان حيمالن اسم وعنوان املرشح.

-

تشتمل املباراة على اختبارين كتابيني واختبار شفوي حتدد مددها ومعامالتها كما يلي:
الـمعامل

التوقيت

االختبار

الـمدة

 -0اختبار كتابي عام :حترير موضوع يرتبط بالسياسات
العمومية ذات الصلة بقطاع الشباب و الرياضة..

ثالث ) (3ساعات

6

من  1و 01دقيقــة
إىل  00و  01دقيقة

 -6اختبار كتابي خاص :التعليق على نص أو إعداد تقرير أو
حتديد موضوع ذي صلة بالتخصصات املطلوبة.

أربع ( )4ساعات

4

من  04و 01دقيقة
إىل  01و  01دقيقة

 -0اختبار شفوي :تناقش فيه جلنة الـمباراة مع املرتشح
مواضيع خمتلفة يهدف تقييم مدى قدرته على ممارسة
املهام أو الوظائف املرتبطة بالدرجة املتبارى بشأنها.

بني  01و 01دقيقة

4

من حتديد اللجنة

يتأهل الجتياز االختبار الشفوي املرتشحون احلاصلون على معدل ال يقل عن  01من  61يف االختبارين
الكتابيني دون احلصول على نقطة إقصائية ( أقل من .) 61/11
ترسل ملفات الرتشيح للمشاركة يف املباراة إلـى وزارة الـشباب والـرياضـة مديرية الـموارد الـبشريـة
)مصلحة التدبري التوقعي(  25شارع ابن سينا أكدال الرباط إىل غاية  10غشت  6102وهو آخر أجل لقبول الرتشيحات،
وتنشر لوائح املدعوين املقبولني الجتياز املباراة باملوقع االلكرتوني للوزارة  ،www.mjs.gov.maواملوقع
االلكرتوني للتشغيل العمومي  ،www.emploi-public.maوتعترب مبثابة استدعاء إلجراء املباراة.

