إعالن تعديلي متعلق بالتوظيف برسم سنة 2016
من أجل إتاحة الفرصة أمام المزيد من األشخاص للترشح لمباراة
التوظيف لسنة  ،2016قرر الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
تمديد التسجيالت لتشمل جميع المناصب المعنية بالتوظيف و توسيع
شروط قبول الترشيح بالنسبة لألطر العليا الحاصلة على
الباكلوريا 5+و مھندسي الدولة و األطر القانونية.
أ -تمديد التسجيل:

 .3مھندس معماري )منصب
اللوجستيك/الدار البيضاء

واحد(

مديرية

المشتريات

و

إذا كنت حاصلة أو كنت حاصال على شھادة مھندس دولة في الھندسة
المعمارية أو ما يعادلھا ،و حصلت على شھادتك بمعدل  ،20/12على
األقل ،ويبلغ سنك في ،2016/12/31على األكثر 25 ،عاما بدون تجربة أو
 30عاما إذا كانت لديك تجربة.

يھم تمديد أجل التسجيل كافة المناصب المعنية بالتوظيف برسم سنة
.2016

 .4أطر قانونية باكلوريا 7) 5+مناصب(/القنيطرة/مكناس/طنجة/الدار
البيضاء

ب -توسيع شروط قبول الترشيح :السن المطلوب الجتياز المباراة

إذا كنت حاصلة أو كنت حاصال على شھادة الباكلوريا 5+في القانون
الجنائي ،القانون الخاص ،قانون األعمال،قانون التأمينات ،ويبلغ سنك
في 2016/12/31على األكثر 29عاما)يفضل أن تكون لديك تجربة(.

الفئات المعنية بھذا اإلجراء:
 .1األطر العليا الحاصلة على الباكلوريا 33) 5+منصبا(
مكناس/الدار
/القنيطرة/لعيون/طنجة/فاس/وجدة/اكادير/
البيضاء
إذا كنت حاصلة أو كنت حاصال على الباكلوريا ،5+في االفتحاص،
مراقبة التدبير ،المالية ،المحاسبة ،اإلحصاء-معالجة البيانات،
اإلحصاء-المعلوميات التقريرية ،تطوير وإدارة قاعدة البيانات،
التواصل ،مجال اإلحياء البيوطبي أو ما يعادل ذلك ،و حصلت على
شھادتك بمعدل  ،20/12على األقل ،ويبلغ سنك في 2016/12/31
على األكثر  24عاما بدون تجربة أو  29عاما إذا كانت لديك تجربة.
 .2مھندسو الدولة في المعلوميات ) 6مناصب( مديرية النظم
المعلوماتية/الدار البيضاء
إذا كنت حاصلة أو كنت حاصال على شھادة مھندس دولة في
الدراسات والتطوير المعلوماتية ،نظام المعلوميات ،أمن نظام
المعلوميات أو ما يعادل ذلك ،و حصلت على شھادتك بمعدل
 ،20/12على األقل ،ويبلغ سنك في 2016/12/31على األكثر 24
عاما بدون تجربة أو  29عاما إذا كانت لديك تجربة.

وتبقى شروط قبول الترشيح دون تغيير بالنسبة للفئات المعنية األخرى
والتي تم نشرھا في اإلعالن السابق.
ھام :يرجى من المترشحين الذين سبق لھم إيداع طلبات ترشيحھم عبر
الموقع اإللكتروني cnss.lycom.maأن ال يعيدوا إيداع طلبات ترشيح
جديدة وذلك لكون ملفاتھم السابقة ستؤخذ بعين االعتبار أثناء مرحلة
االنتقاء األولي.
يتم تسجيل استمارات الترشيح فقط من خالل الرابط
) cnss.lycom.maمع وجوب إرفاق الوثائق المطلوبة( إلى غاية
cnss.lycom
التالي:
 20أكتوبر  ،2016في الساعة الثانية عشرة ليال ،على األقصى ،و يعتد في
ذلك بتاريخ التأكيد عبر البوابة المخصصة لھذا الغرض .سيتم تسليم وصل
بإيداع الطلب للمترشحين.
تنظم المباراة بالدار البيضاء يوم  13نونبر  2016بدال من يوم
.2016/10/16
تخصص نسبة  25بالمائة من المناصب لألشخاص المتوفرين على صفة
مقاوم ،مكفولي األمة و قدماء الجنود والمحاربين ،و  7بالمائة لألشخاص
المعاقين.

تنبيه:
 ال يمكن لكل مترشح أن يقدم طلبه إال في نوعية واحدة من التكوين ،و يرفض تلقائيا كل طلب مزدوج. ال تطلب أية نفقات أو مصاريف الملف خالل جميع مراحل التوظيف. تقبل للترشيح فقط شھادات المدارس العمومية في التكوين األولي أو تلك المتوفرة على شھادة معادلة مسلمة من قبل وزارة التعليم العالي و البحثالعلمي و تكوين األطر ،وزارة التربية و التكوين المھني ،وزارة الصحة أو الجريدة الرسمية المعترفة بمعادلة شھادات طالبي الترشيح.
 يتعين وجوبا ملء طلب الترشيح من خالل الرابط المعلن عنه أعاله مع الوثائق المرفقة:السيرة الذاتية المفصلة؛ نسخة واحدة مطابقة ألصل شھادة الباكلوريا؛ نسخة واحدة مطابقة ألصل الشھادة في التخصصات المذكورة أعاله؛ نسخة
مطابقة ألصل شھادة المعادلة ،إن وجدت؛ نسخة مطابقة ألصل بيان النقط )المعدل العام(؛ نسخة واحدة مطابقة ألصل البطاقة الوطنية للتعريف؛ نسخة
مطابقة ألصل شھادة )ات( العمل؛ نسخة مطابقة ألصل بطاقة المعاق بالنسبة لألشخاص في وضعية إعاقة.
 يتم اإللغاء التلقائي لكل ملف ناقص أو غير مطابق لنوعيات التكوين المطلوبة. كل ملف يتعلق بمكفولي األمة يجب حتما أن يصل عبر مؤسسة الحس الثاني لألعمال االجتماعية لقدماء الجنود والمحاربين. يتوجب على المترشحين الذين سيتم قبولھم بشكل نھائي أن يكونوا جاھزين يوم  31دجنبر  2016على األكثر.public.ma ou
للمزيد من المعلومات حول عملية التوظيف ،يرجى زيارة المواقعwww.cnss.ma, www.emploi-:
 http://cnss.lycom.ma/أو االتصال برقم الھاتف 05 37 68 36 14:أو توجيه رسالة إلكترونية للعنوان:
info@lycom.ma

