
 

   

على  ، 2021يناير 10 األحد يوم اسفي مراكش بجهة للصحة الجهوية بالمديريةوزارة الصحة  تنظم

 .( الصحي سعافاال و النقل شعبة)     الرابعة الدرجة من تقنيين توظيفمباراة  زواال،  الثالثةالساعة 

   : المباراة مركز
 .مراكش بمركز المذكورة المباراة تجرى

   عدد المناصب المفتوحة:

من % 25ويحتفظ ب  ، صبامن07 في  يفمراكش أس بجهة يحدد عدد المناصب المتبارى بشأنها

و ديم أأو عسكري ق المناصب المفتوحة لفائدة األشخاص المتوفرين على صفة مقاوم أو مكفول األمة

 . إعاقة وضعية في منها لفائدة األشخاص %7و محارب قديم

 شروط الترشيح:

 الصحي عافاالس و النقل في تقنيالحاصلين في وجه المترشحين من جنسية مغربية  ياتتفتح هذه المبار

 المحددة لها المعادلة الشهادات إحدى او الصحي الميدان في المهني التكوين معاهد طرف من المسلم

سنة  40ى األقل وسنة عل 18البالغين من العمر  و  ،العمل بها الجاري النظامية للمقتضيات طبقا قائمتها

 الصحيحة لخدماتا فترة تعادل لفترة السن حد تمديد ويمكن في فاتح يناير من السنة الجارية على األكثر 

 .سنة 45 يتجاوز أن دون التقاعد ألجل تصحيحها الممكن أو

 :االختبارات نوعية

 : كالتالي وشفوي كتابي إختبار على المباراة تشمل

 المعامل المدة اإلختبار

 بشأنه المتبارى بالتخصص يتعلق كتابي إختبار ـ1

 . بشأنها المتبارى بالدرجة والمرتبط

 3 ساعات(3) ثالث

 

 والتخصص العامة بالتقافة يتعلق شفوي إختبار ـ2

 .بشأنه المتبارى

 2 االقل على دقيقة 15

 

 عن تقل أو ويتسا نقطة كل إقصائية وتعتبر ،20 و 0 بين تتراوح عددية نقطة الكتابي اإلختبار عن تمنح

 . 20 من 5

 . لكتابيا اإلختبار في 20 من 12 عن تقل ال معدل على الحاصلون المترشحون الشفوي لالختبار يتأهل

 االنتظار ئحةوال ، بشأنها المتبارى المناصب حدود في الناجحين المترشحين الئحة المباراة لجنة تحصر

 ندو ، 20 من 10 عن تقل ال معدل على الحاصلين المترشحين بين من ، االستحقاق حسب ،مرتين

 .إقصائية نقطة على الحصول

 طريقة الترشيح:

 يتم الترشيح الجتياز المباراة وجوبا وفق المراحل التالية:

 التسجيل في الموقع اإللكتروني: .1

 شعبة)  بعةالرا الدرجة من تقنيين توظيفمباراة  ب الخاص المعلومات بيان تعبئة المترشح على يتعين

 لكترونياإل الموقع على الغرض لهذا المعد  التطبيق على تأكيده و بدقة ( الصحي االسعاف و النقل

 ةالساع على 2021 يناير 04 اإلتنين يوم أقصاه أجل في - -www.sante.gov.ma الصحة لوزارة

 . زواال النصف و الرابعة
 



 


