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 إعـــــــــــــــــــــــــــــــالن

 
 مباراة لتوظيف متصرف واحد من الدرجة الثانية في القانون الخاص

 وأنظمة التحكيم" بالمعهد العلمي بالرباط ةتخصص" المنازعات اإلداري

 (5102أكتوبر  52دورة )
 

  52( من الدرجة الثانية دورة )10يعلن مدير المعهد العلمي عن تنظيم مباراة لتوظيف متصرف ) 

( في القانون الخاص تخصص: "المنازعات اإلدارية وأنظمة التحكيم"، وتفتح في وجه 5102أكتوبر 

و الماستر خصصة أالمترشحين الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المت

 0311 الثانيةجمادى  8الصادر في  51051.1المتخصص أو ما يعادل احداها طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 

سنة على األكثر، تشتمل المباراة  32سنة على األقل و 08، البالغين من العمر 5105أبريل  11الموافق 

 كما يلي: على اختبارين كتابيين واختبار شفوي تحدد مدتها ومعامالتها

 

 المعامل مدة االنجاز نــــوع االختــــبار

اختبار كتابي عام: يتعلق بمختلف القضايا القانونية أو االقتصادية أو التدبيرية أو 

 اإلجتماعية أو اإلنسانية أو العمية

 5 ثالث ساعات

اختبار كتابي خاص: يتعلق بمجال اختصاصات اإلدارة المعنية أو بالتخصصات  

 المطلوبة أو بالمهام أو الوظائف المطلوب شغلها1

 1 ثالث ساعات

شفوي: تناقش فيه لجنة المباراة مع المترشح مواضيع وقضايا مختلفة  أختبار 

بهدف تقديم مدى قدرته على ممارسة المهام أو الوظائف المرتبطة بالدرجة 

 المتبارى بشأنها 

 11و  02بين 

 دقيقة

1 

 

 يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:

 باط1طلب خطي موجه الى السيد مدير المعهد العلمي بالر - 

 نسختان موجزتان من رسم الوالدة1 - 

 1 (C.V)نسختان من السيرة الداتية  - 

 نسختان من دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو الماستر  - 

 أو الماستر المتخصص مصادق عليها أو إحدى الشهادات المعترف بمعادلتها1 



 إن إقتضى الحال1 نسخة من قرار المعادلة - 

 نسختان من شهادة الباكالوريا مصادق عليها1 - 

 كشف النقط للدراسة الجامعية1 - 

 أظرفة تحمل طابعا بريديا مع االسم والعنوان الشخصي للمرشح1 11 - 

 نسختان من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها1 - 

 الموظفين1رخصة المشاركة في المباراة بالنسبة للمترشحين  - 

 السجل العدلي أو نسخة من بطاقة  السوابق1 - 

 ( أشهر111) الوثائق المذكورة أعاله ال يجب أن يتجاوز تاريخ تسليمها ثالث )  

 إيداع طلبات الترشيح 

)وهو آخر أجل لقبول الترشيحات(  5102أكتوبر  8يوم ترسل ملفات الترشيح بواسطة البريد قبل  

 تودع لدى الكتابة العامة للمعهد العلمي1أو الرباط أكدال   311ابن بطوطة ص1  ب  الى المعهد العلمي شارع

كل ملف ترشيح يصل بعد انتهاء األجل المحدد، أو غير مستوف للشروط، أو تنقصه وثيقة من  

 الوثائق المذكورة أعاله، لن يؤخد بعين االعتبار ويحفظ بدون جواب1

مقبولين الجتياز االختبار الشفوي ببوابة التشغيل العمومي يتم اإلعالن عن الئحة المترشحين ال 

www.emploi.gov.ma  وكذا بموقع المعهد العلمي بالرباطwww.israbat.ac.ma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


