
 

 
 النـإع

 بإجـراء مبـاراة

 مهندسي الدولة من الدرجة األولىلتوظيف 
 

 

مهنود  دولوة مول الدراوة ا،ولو    و   68 مبواراة لتوظيو  الربوا ب 9162يونيوو  61يووم المالية االقتصاد ووزارة تنظم  
 التخصصات التالية: 

 

 عدد املناصب الشعبة التخصص
 Option Spécialité املتبارى يف شأهنا

 االحادء – تقصاد اال

 االتقصاد  الصطبيقيو االحادء  -
 4 

-Statistique -Economie 
Appliquée 
 Economie-

Statistique 
 Agro Economie - 4 االتقصاد  الفالحي -

  Systèmes Décisionnels Informatique- 01 األنظمة الصقريرية -  املعلـوميدت

 

 شروط الترشيح:
 

      وقودمال السكويرييل وقودمال المحواربيل رشوحيل مول قودمال الممواوميل وميفوول  ا،موةتناصوب لمممول الم % 92ويحتفظ ب 
 مل المناصب لألشخاص المساقيل. % 7و

 

الكونة  ل واتح ينواير موكونة لمو  ا،ي ور  و   45 البوالريل مول السمور مل انكوية مرربيوة  رشحيلتالم واه    تفتح المباراة
مهند  الدولة" المكممة مل  ر  المدار  أو المساهد أو المؤككات الاامسية الو نيوة المؤهموة شهادة "والحاصميل لم   الاارية

 ه.المشار إليها ألالوالشسب إحدى الشهادات المسادلة لها  بما لمنظام الااري به السمل     التخصصات  لتكميمها  أو
 

 التالية: االختباراتتشمل المباراة لم  
 

 المعامل المدة االختبار

 2 كالات 3 يتسمق بمختم  المظاهر االقتصادية أو االاتمالية أو السممية. :اختبار كتابي عام -6

 4 كالات 4 أو بالمهام و الوظائ  الم موب شرمها. يتسمق بالتخصصات الم موبة :اختبار كتابي خاص -9

ة بهد  تمييم تناقش  يه لانة المباراة مع المترشح مواضيع و قضايا مختمف  :اختبار شفوي -3
 مدى قدرته لم  مماركة المهام أو الوظائ  المرتب ة بالدراة المتبارى بشأنها.

   21ما بيل 
 دقيمة 31و

4 

 
 

 تكوين ملف المشاركة
 

تكوووال  مبوووات الترشووويح لمووو  البرمايوووة المسووودة لهووواا الرووورل  لبووور الموقوووع الليترونووو  لووووزارة االقتصووواد و الماليوووة 
« www.finances.gov.ma ». التالية: ويرفق بالوثائقطرف المترشح  ويوقع منالبرمجية من طلب الترشيح  يكتخرج وصل 

  ............. تخصوووص:  مهندكووو  الدولوووةمبووواراة توظيووو  " وجوبوووارشوووح تيبووويل  يوووه الم موووب المشوووارية  ووو  المبووواراة  -
 ؛".............شعبة:
 ؛تحمل صورته (CV) رشحتكيرة ااتية لمم -
 الو نية؛نكخة مشهود بم ابمتها ،صل ب اقة التسري   -
 الدبموم؛نكخة مشهود بم ابمتها ،صل  -
 المساقيل(؛ لألشخاصنكخة مشهود بم ابمتها ،صل ب اقة " شخص مساق" )بالنكبة  -

ة موول  وور  مبالنكووبة لممرشووحيل الحاصووميل لموو  شووهادات مكووم  وزارة التسموويم السووال  لصووادر لوو نكووخة موول قوورار المسادلووة -
شار ممشفوع بنكخ مل الشهادات ال) لم  شهادات مكممة مل  ر  مؤككات التسميم السال  الخاص المستمدة أو اامسات أانبية

 ؛(إليها    قرار المسادلة
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 إرسال ملف الترشيح
 

آخور أاول  9162 ماي 64 و يستبر يوم تركل ممفات الترشيح واوبا لل  ريق البريد إل  السنوال المايور أكفمه -
توور ل وتحفووظ بوودول اووواب  مبووات الترشوويح المكووامة إليترونيووا دول لمبولهووا )يستوود بتوواريخ خووتم مصووالح البريوود(  و
 .ال المحدد ألاله،التوصل بالو ائق الم موبة  أو الواردة خارج ا

 

يووه ممفووات رشووحيل المتووو ريل لموو  صووفة ميفووول ا،مووة أو لكوويري قووديم أو محووارب قووديم تواتيتسوويل لموو  الم -
 ترشيحهم لل  ريق مؤككة الحكل ال ان  لأللمال االاتمالية لمدمال السكيرييل وقدمال المحاربيل.

 

 تنبيه هام
 
المؤسسووة  طوورف وجوبووا بشووهادة مسوولمة موون أو الشووعبة تر وو التووي ال تتنوومن التخصووص  اتدابالنسووبة للشووه -

 .والشعبة يشار  يها بونوح إلى التخصص الجامعية المعنية

للالل لل الترشيحات الممبولة وااللالل لل نتائج االختبارات اليتابية والشوفوية لمو  الموقوع الليترونو  كيتم ا -
يموووا كوووتواه   public.ma-www.emploiالموقوووع الليترونووو    لمووو و www.finances.gov.maلمووووزارة 

الممبوووليل اكووتدلالات الاتيوواز االختبووارات اليتابيووة لبوور السنوووال الليترونوو  المصوور  بووه  والمكووال  مترشووحيللم
   بالبرماية الخاصة بالمباراة المشار إليها ألاله. 

  

    
 

 
 

  مباراة توظيف مهندسي الدولة

 وزارة االقتصاد و المالية

 مديرية الشؤون اإلدارية و العامة

 شالة  -شارع محمد الخامس، الحي اإلداري الرباط 
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http://www.finances.gov.ma/
http://www.emploi-public.ma/

