
لمناصب تخص ذوي المؤهالت  4102توظيف برسم سنة   عملية عن إنطالق االجتماعي للضمان الصندوق الوطني يعلن

 : التالية

 

    ING.RM_CNSS14: المرجع /الدار البيضاء /المفتشية العامة/  )واحد منصب (بتدبير المخاطرمع اإللمام  مهندس دولة (1

سنة بتاريخ  42يتجاوز لم المخاطر وسنك بتدبير اإللمام  إثباتمع  يعادله ما حاصل)ة(على دبلوم مهندس دولة  ٱو

10/04/4102. 

 ING.ORG_CNSS14 :المرجع /الدار البيضاء / والجودةالتنظيم  قسم /(واحد منصب (والجودةالتنظيم  : مهندس دولة (2

سنة بتاريخ  42يتجاوز  لميعادله وسنك  ، التنظيم والجودة أو ماأساليب العمل  في هندسة دولةحاصل)ة(على دبلوم مهندس 

2014/12/31 ٠ 

  CNSS14 ING.ACT : المرجع /الدار البيضاء /التطويروالتواصل  ، الدراساتمديرية  /(واحد منصب( إكتواريخبير  مهندس دولة (3

 2014/12/31سنة بتاريخ  42يتجاوز  لميعادله وسنك  أو ما  في اإلكتوارية متخصص حاصل)ة(على دبلوم مهندس دولة

 4ING.INF_CNSS1 : المرجع /الدار البيضاء /نظم المعلومياتمديرية  /(منصبان (:الدراسات و التطوير المعلوماتي مهندس دولة (4

سنة بتاريخ  42يتجاوز  لميعادله وسنك  تطويرالمعلوميات أو ماالدراسات و  حاصل)ة(على دبلوم مهندس دولة في 

2014/12/31٠ 

 : المرجع /الدار البيضاء /المفتشية العامة /( واحد منصب(  5باكالوريا + بتدبير المخاطرمتخصص في التدبير مع اإللمام  إطار (5

RM_CNSS14 

 ، اإللمام بتدبير المخاطر ثباتإمع يعادله  أو ماالمالية   ،التدبير مراقبة ،في اإلفتحاص 5باكالوريا + حاصل)ة(على دبلوم
    ٠ 10/04/2014سنة بتاريخ  42 لم يتجاوز وسنك األقلعلى مستحسن  بميزة الدبلومعلى حاصل)ة( 

   GEST_CNSS14: المرجع /الدار البيضاء  /(مناصب  7)أطر متخصصة في التدبير  (6

على دبلوم  بميزة حاصل)ة(  ، يعادله أو ما والمحاسبةفي اإلفتحاص ،مراقبة التدبير،  المالية    5باكالوريا +  دبلومحاصل)ة(على 

 : للمدن التالية ، 10/04/2014سنة بتاريخ  42يتجاوز لم   على األقل وسنكمستحسن 
   

 العدد مدينةال/التعيين 

 1 الدار البيضاء /التنظيم والجودة قسم

 1 الدار البيضاء/و المحاسبة المالية مديرية

 2 الدار البيضاء /مديرية المشتريات و اللوجستيك 

 1 الدار البيضاء /و مراقبة التدبير  مديرية اإلفتحاص

 1 الدار البيضاء /والمراقبة  مديرية التفتيش

 1 فاس /القباضة

 

  DOC.GEN_CNSS14 : المرجع الدار البيضاء /عن المرض  التأمين اإلجباريمديرية  / (مناصب 3)أطباء عامون  (7

 10/04/2014٠سنة بتاريخ  45يتجاوز  لم وسنك  دكتوراه في الطب العام حاصل)ة(على 

 

   DOC.REA_CNSS14  : المرجع (منصبانو اإلنعاش ) في التخديرطبيبان  (8
 : للمدن التالية ؛2014/12/31سنة بتاريخ  45يتجاوز  لم واإلنعاش وسنك  التخدير في دكتوراه في الطب المتخصصحاصل)ة(على 

 العدد المدينة /التعيين 

 1 الضمان االجتماعي / الدار البيضاء مصحة

 1 الضمان االجتماعي / سطات مصحة

 

  



  TS EX_ CNSS14 : المرجع ( منصبا   44متخصصون )تقنيون  (9

  ( منصبا    40)  إستغالل أعوان -

على األقل   13/20بمعدل الدبلوم   على حاصل)ة(  ، مايعادله أوالتجارة  ،التدبيرفي تقني متخصص  حاصل)ة(على دبلوم

 : للمدن التالية ، 10/04/2014سنة بتاريخ  24يتجاوز  لموسنك 
 

 العدد المدينة /التعيين   العدد المدينة /التعيين   العدد المدينة /التعيين 

 1 تابريكتسال   وكالة  1 أوالد تايمة وكالة  1 العيون وكالة

 1 تمارة وكالة  2 أكادير وكالة  1 جرادة وكالة

 1 القنيطرة وكالة  1  بيوكرة وكالة  1  طانطان وكالة

 1 أسفي وكالة  1 تارودانت وكالة  1 أزيالل وكالة

 2 طنجة وكاالت  1 فاس وكالة  2  بركان وكالة

 14 الدار البيضاء وكاالت  1  وجدة وكالة  1 الناظور وكالة

 الحسيمة وكالة
1  

 مكناس وكالة
1  

 عن المرض التأمين اإلجباري مديرية

 الدار البيضاء /
4 

 

   TS INF_CNSS1  :المرجع   (مناصب 4 (مراسلون معلوماتيون  -

وسنك  على األقل   13/20 معدل ب دبلومالعلى  حاصل)ة( ، يعادله تقني متخصص في المعلوميات أو ما حاصل)ة(على دبلوم

 : للمدن التالية ،10/04/2014سنة بتاريخ  24يتجاوز  لم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : الرابط التالي عبرإرسال طلب ترشيحك فقط  بهذا العرض،المرجو )ة( كنت مهتما إذا

/recrut.cnsswww.strategieetmanagement.ma 

  

 : ملحوظة هامة
 المعادلة مسلمة من  شهادة الدبلومات المتوفرة على و ،التكوين األولي،فقط دبلومات المدارس العمومية  تقبل للترشيح   

 ٠مدارسهمالجريدة الرسمية التي تعترف بمعادلة   على أو العلمي و تكوين األطر  البحثو العاليوزارة التعليم 
 

 الثانيمؤسسة الحسن  طريق عنوضع ملفات ترشيحاتهم  " مكفولي األمة "  يجب على األشخاص المتوفرين على صفة  

 ٠ لقدماء المحاربين االجتماعية لألعمال
 2014/12/01٠وجوب الجاهزية بتاريخ  

 العدد /مدينة التعيين

 1 مكناس إسماعيلية مكناس  الجهوية المديرية

 1 الشاوية تادلة/ سطات  الجهوية المديرية

 1 تانسيفت أطالنتيك/مراكش   الجهوية المديرية

 1 أكادير/أكادير   الجهوية المديرية



 
ذلك تاريخ التسجيل عبر الخط  إثباتويعتمد في  ،)منتصف الليل2014/09/18(الترشيح هو  إستمارات لملء خر أجلآ

 ٠معلوماتيال
 

 ٠كاملين أوملف غير  إستمارةلكل  التلقائياإللغاء   سيتم
 

 ٠بالدار البيضاء  04/01/4102أو/و 00/01/4102  سيتم استدعاء المرشحين المؤهلين للمباراة التي ستجرى بتاريخ
 

 ٠المعاقين لألشخاص %7و " األمة لمكفولي "من المناصب  % 25تخصص     
 

المرجو ،الجدول الزمني للعملية...( االختباراتمعامل نوع و  ،الترشح  كيفيات ،الشروط المطلوبة(التوظيف  عملية للمزيد من المعلومات حول

 : التاليةالمواقع اإللكترونية تصفح 
  www.cnss.ma  و.mapublic-.emploiwww 
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