
 

 -8102 -بالصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي أطباء متخصصين توظيف عن إعالن
 

موزعين  8102برسم سنة  لفائدة مصحاته طبيبا متخصصا 82 توظيف عملية جتماعي عن انطالقندوق الوطني للضمان اإلالص يعلن

 : كالتالي

 المجموع المدينة/ تعيين  تخصص دبلوم

دكتوراه في 

 الطب

 عاشالتخدير و اإلن

مصحات 

الضمان 

 االجتماعي

 5 (0)محمديةال - (0)وجدة - (0)كشامر - (8)الدار البيضاء

 النساءأمراض 
 - (0)طنجة - (0)وجدة - (0)مراكش - (0)قنيطرة -(0)أكادير

 (0)سطات
6 

 3 (8)الدار البيضاء -(0)أكادير األشعة

 8 (0)طنجة - (0)الدار البيضاء األطفالا

 0 (0)ر البيضاءالدا  الغدد

 4 (0)المحمدية - (0)مراكش - (0)قنيطرة - (0)الدار البيضاء و المفاصل جراحة العظام

   8 (0)سطات - (0)الدار البيضاء األحشاءالبطن و جراحة 

 سنة  50 ال يتجاوز( ي)نك س و الجنسية (ة)مغربي أعاله،دكتوراه في الطب في إحدى التخصصات المذكورة  دبلومعلى (ة)حاصل

 .30/08/8102بتاريخ 
 

  :حالترشملف 

        .(رفقته) حاستمارة الترش - 

 .ذاتية مفصلةالسيرة ال -

 .الدكتوراه في الطب العام نسخة من دبلوم-

 . التخصص نسخة من دبلوم- 

 .(قتضاءاإلعند )نسخة من شهادة المعادلة  -

 (. recto-versoمية و الخلفية    الواجهة األما) نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف  - 

 .حتياجات الخاصةاإللألشخاص ذوي  بالنسبة " بطاقة المعاق"نسخة من - 

 .مكفولي األمة أو قدماء العسكريين أو المحاربين ،اص ذوي صفة المقاوميننسخة من البطاقة الخاصة لألشخ -

 .نسخة من شهادة التسجيل بهيئة االطباء -

 .يسلم من طرف مصالح تدبير الموارد البشرية لإلدارة المشغلة اة بالنسبة للمترشحين موظفي الدولة،ترخيص الجتياز المبار -
 

 :تنبيه
 

المسلمة من طرف الجامعات الخاصة أو األجنبية التي تتوفر على  أويقبل فقط الدبلومات المسلمة من طرف الجامعات العمومية المغربية، 

 .شهادة المعادلة معترف بها

 .لألشخاص المعاقين%  7و" للمقاومين، مكفولي األمة أو قدماء العسكريين أو المحاربين" من المناصب %  25تخصص

مؤسسة إرسال ملفاتهم عن طريق  مكفول األمة أو قدماء العسكريين أو المحاربين, المتوفرين على صفة مقاوم المرشحينيتعين على 

 .مرفقة بشهادة تثبت هذه الصفةحاربين قدماء المريين و لقدماء العسكالحسن الثاني لألعمال االجتماعية 
 

 .اإللغاء التلقائي لكل استمارة أو ملف غير كاملين سيتم

 .جميع مراحل عملية التوظيف ال تستلزم دفع أي نفقات أو رسوم
 

 :طريقة الترشح
 

وإرسالها على العنوان (  scan/PDF) شيح على األشخاص الراغبين في الترشح القيام بالمسح الضوئي للوثائق المكونة لملف التر

 ( :مقابل إشعار باالستالم)اإللكتروني التالي 

recrut2018.med@cnss.ma 
 

  .عشرة منتصف الليل الثانيةالساعة  على 8102 نونبر 16 آخر أجل إليداع ملفات الترشيح هو

 .المذكورةقناة أخرى غير عبر كل ملف أرسل لن يأخذ بعين االعتبار 

الدار   ، شارع محمد الخامس646ب  في الدار البيضاء في المقر المركزي للصندوق الوطني للضمان االجتماعي  لمقابالتإجراء ا سيتم

 :الحقا في اإلشعارات و على الموقعين  بتاريخهاالبيضاء، سيتم إبالغ المرشحين المقبولين 

 www.cnss.ma و public.ma-www.emploi   
 

المرجو تصفح ...( ، الجدول الزمني للعمليةالترشح طريقة الشروط المطلوبة،، التعيينمقر (التوظيف  للمزيد من المعلومات حول عملية

  05 40 71 54 22 :ل بالرقم التاليأو االتصا public.ma-www.emploi و  www.cnss.ma  : المواقع اإللكترونية التالية
 
 

http://www.cnss.ma/
http://www.emploi-public.ma/

