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 2018إعالن تىظيف بالصىذوق الىطىي للضمان االجتماعي 
 

 :  نهًُاطة انرانٛح2018ُٚظى انظُذٔق انٕطُٙ نهضًاٌ االجرًاػٙ يثاساج نهرٕظٛف تشعى عُح 

 ( مىصب45 )5 +أطر عليا باكالىريا - 1

 ػهٗ األلم ،  يضداد  12/20 فٙ انرذلٛك، يشالثح انرغٛٛش، انًانٛح، انًذاعثح تًؼذل 5 +داطم ػهٗ دتهٕو انًاعرش أٔ يا ٚؼادنّ تاكانٕسٚا 

. فًا فٕق ٔتذٌٔ خثشج 1994  أشٓش  أٔ يضداد عُح6  ٔنذٚك  خثشج الذمم ػٍ 1993 ٔ 1990يا تٍٛ 

 . أشٓش ٔانًُجضج خالل عُح انرٕلف ػٍ انذساعح تًثاتح خثشج6ذؼرثش فرشج انرذسٚة انرٙ ال ذمم ػٍ 

 العذد المذيىة/ تعييه تخصص 

انرذلٛك، يشالثح انرغٛٛش، انًانٛح، 

انًذاعثح 

( 1)انذاس انثٛضاء - يذٚشٚح انرذظٛم 

، (1)يذُٚح كهًٛى -، انؼٌٕٛ(1)،  ذطٕاٌ(1)، طُجح(1)، فاط(3)أَفا: لثاضح

 (               2)، انشتاط (2)يشاكش 

12 

( 9)انذاس انثٛضاء- يذٚشٚح انرفرٛش ٔ انًشالثح 

، عطاخ (1)يذُٚح ٔجذج -،  انششق(2)، اكادٚش(1)، يكُاط : ألغاو انًشالثح

، انذٙ انًذًذ٘ (1)، انؼٌٕٛ (2)، يشاكش (1)، انمُٛطشج (1)، انشتاط (2)

 (1)انذاس انثٛضاء _، أَفا(2)انذاس انثٛضاء _، انذٙ دغُٙ(1)انذاس انثٛضاء _

24 

 03 انذاس انثٛضاء_انخضُٚح انًكهفح تاألداء 

 02 انذاس انثٛضاء_يذٚشٚح انرذلٛك ٔ يشالثح انرغٛٛش

 01 انذاس انثٛضاء_يذٚشٚح انًُخشطٍٛ

 01 انذاس انثٛضاء_يذٚشٚح انرؼٕٚضاخ انؼائهٛح ٔ االجرًاػٛح

 01 انذاس انثٛضاء_يذٚشٚح انشؤٌٔ انمإََٛح ٔكراتح انًجهظ اإلداس٘

 01 انذاس انثٛضاء_يذٚشٚح انًانٛح ٔ انًذاعثح
 

 ( مىصب11 )5 +أطر في القاوىن باكالىريا - 2

 فٙ لإٌَ األػًال، انمإٌَ انخاص، انمإٌَ انجُائٙ، يذػٕو تئجاصج فٙ انمإٌَ 5 +داطم ػهٗ دتهٕو انًاعرش أٔ يا ٚؼادنّ تاكانٕسٚا 

 .  فًا فٕق 1988 ٔ يضداد عُح

 العذد المذيىة/ تعييه  تخصص

 لإٌَ األػًال، انمإٌَ انخاص

( 4)انذاس انثٛضاء _يذٚشٚح انرذظٛم 

 (1)، طُجح(2)يشاكش : لثاضح
07 

 01انذاس انثٛضاء _يذٚشٚح انرفرٛش ٔ انًشالثح

 01انذاس انثٛضاء _يذٚشٚح انًٕاسد انثششٚح

 02 انذاس انثٛضاء_يذٚشٚح انشؤٌٔ انمإََٛح ٔكراتح انًجهظ اإلداس٘انمإٌَ انجُائٙ 
 

 ( مىاصب06)مهىذسي دولة  - 

داطم ػهٗ دتهٕو يُٓذط دٔنح فٙ انرُظٛى، جٕدج اإلجشاءاخ، ُْذعح انؼًهٛاخ، جٕدج تشايج انذاعٕب، ُْذعح انًؼهٕيٛاخ، ُْذعح 

 ٔنذٚك خثشج 1993 ٔ 1990 ػهٗ األلم ، يضداد يا تٍٛ 12/20تًؼذل انُٓذعح انظُاػٛح ٔ انهٕجغرٛك انذساعاخ ٔ ذطٕٚش انًؼهٕيٛاخ، 

. فًا فٕق ٔ تذٌٔ خثشج  1994  أشٓش أٔ يضداد عُح6ال ذمم ػٍ 

 . أشٓش ٔانًُجضج خالل عُح انرٕلف ػٍ انذساعح تًثاتح خثشج6ذؼرثش فرشج انرذسٚة انرٙ ال ذمم ػٍ 

 العذد المذيىة/ تعييه  تخصص

انرُظٛى، جٕدج اإلجشاءاخ ، ُْذعح 

انؼًهٛاخ 
 01 انذاس انثٛضاء _لطة انًٕاسد / لغى انرُظٛى ٔانجٕدج

جٕدج تشايج انذاعٕب، ُْذعح 

انًؼهٕيٛاخ، ُْذعح انذساعاخ ٔ 

ذطٕٚش انًؼهٕيٛاخ 

 انذاس انثٛضاء _ َظى انًؼهٕيٛاخيذٚشٚح
04 

 01 انذاس انثٛضاء_يذٚشٚح انًشرشٚاخ ٔ انهٕجغرٛك انُٓذعح انظُاػٛح ٔ انهٕجغرٛك
 

 ( مىصب1  )3 +إطار باكالىريا -

 ػهٗ األلم، يضداد يا تٍٛ 12/20تًؼذل   فٙ ذغٛٛش انًمأالخ، انًانٛح، انًذاعثح3 +داطم ػهٗ دتهٕو اإلجاصج أٔ يا ٚؼادنٓا تاكانٕسٚا 

. فًا فٕق ٔ تذٌٔ خثشج 1995  ٔنذٚك خثشج أٔ يضداد عُح1994 ٔ 1992

 العذد المذيىة/ تعييه  تخصص

 01 انذاس انثٛضاء_يذٚشٚح انًُخشطٍٛ ذغٛٛش انًمأالخ، انًانٛح، انًذاعثح
 

 



 

 Page 2 
 

 

 ( مىصب60 )3+ ممرضىن وتقىيى الصحة باكالىريا - 

انرخذٚش، انًخرثش، األشؼح، انمثانح ٔ ) فٙ انًٍٓ انرًشٚضٛح ٔ ذمُٛاخ انظذح 3 +داطم ػهٗ دتهٕو اإلجاصج أٔ يا ٚؼادنٓا تاكانٕسٚا 

. فًا فٕق 1973  ٔ يضداد عُح )انرٕنٛذ، ٔيًشع يرؼذد االخرظاطاخ

 العذد المذيىة/ تعييه  تخصص

انرخذٚش 

انذاس _، دسب غهف (1)انذاس انثٛضاء _انثشَٕطٙ: يظذاخ انضًاٌ االجرًاػٙ 

، (1)، عطاخ (1)، ٔجذج (2)، انًذًذٚح (2)، يشاكش (2)، انمُٛطشج (1)انثٛضاء 

 (.1)انذاس انثٛضاء _، صٚشأ٘(1)طُجح 

12 

يًشع يرؼذد االخرظاطاخ 
Infirmier Polyvalent 

، دسب (2)انذاس انثٛضاء _، انثشَٕطٙ(1)اكادٚش : يظذاخ انضًاٌ االجرًاػٙ 

انذاس انثٛضاء _، اإلَاسج(2)انذاس انثٛضاء _، انذٙ انذغُٙ (5)انذاس انثٛضاء _غهف 

انذاس انثٛضاء _، صٚشأ٘(2)، طُجح (3)، ٔجذج (1)،  انًذًذٚح (3)، يشاكش (2)

(1.) 

22 

 ذمُٙ انًخرثش
، انذٙ (1)انذاس انثٛضاء _، دسب غهف (1)اكادٚش : يظذاخ انضًاٌ االجرًاػٙ 

 (2)، طُجح (1)انذاس انثٛضاء _انذغُٙ 
05 

ذمُٙ األشؼح  

، دسب (1)انذاس انثٛضاء _، انثشَٕطٙ(2)اكادٚش : يظذاخ انضًاٌ االجرًاػٙ 

، (1)، انمُٛطشج (1)انذاس انثٛضاء _، االَاسج(1)، انجذٚذج (2)انذاس انثٛضاء _غهف 

(. 1)انذاس انثٛضاء _، صٚشأ٘(1)طُجح 

10 

 انمثانح ٔ انرٕنٛذ

، انجذٚذج (1)انذاس انثٛضاء _، انثشَٕطٙ(1)اكادٚش : يظذاخ انضًاٌ االجرًاػٙ 

، (1)، انمُٛطشج (1)انذاس انثٛضاء _، االَاسج(1)انذاس انثٛضاء _، انذٙ انذغُٙ (1)

(. 1)انذاس انثٛضاء _، صٚشأ٘(1)، طُجح (1)، ٔجذج (1)، انًذًذٚح (1)يشاكش 

11 

 

 ( مىصب93 )2+ تقىيىن متخصصىن  باكالىريا - 

فٙ ذغٛٛش انًمأالخ،   (دتهٕو انرمُٙ انًرخظض، شٓادج انرمُٙ انؼانٙ،انذتهٕو انجايؼٙ نهركُٕنٕجٛا) 2+داطم ػهٗ دتهٕو تاكانٕسٚا 

 .فًا فٕق 1996  ػهٗ األلم، ٔ يضداد عُح 12/20انًذاعثح، انرجاسج، ذذتٛش انًٕاسد انثششٚح، َظى انًؼهٕيٛاخ ٔانشثكح تًؼذل 

 العذد المذيىة/ تعييه  تخصص

، انًذاعثح، خذغٛٛشا نًمأال

 انرجاسج

، (4)انذاس انثٛضاء _ػٍٛ انغثغ-انذٙ انًذًذ٘: انٕكاالخ انراتؼح نهًذٚشٚاخ انجٕٓٚح 

، (6)انذاس انثٛضاء _، اَفا (9)انذاس انثٛضاء _انذٙ انذغُٙ-دٙ عٛذ٘ ػثًاٌ

طُجح -، ذطٕاٌ(7)، اكادٚش (8) اطالَرٛك -، ذاَغٛفد(1)، انششق (8)عال -انشتاط

 (.2)، انؼٌٕٛ (5)خًٛغاخ -، انمُٛطشج(7)

57 

 01 انذاس انثٛضاء _يذٚشٚح انؼاللح يغ انضتائٍ

 02 انذاس انثٛضاء_لطة انٕدذاخ انطثٛح

، دسب (2)انذاس انثٛضاء _، انثشَٕطٙ(4)اكادٚش : يظذاخ انضًاٌ اإلجرًاػٙ 

، (2)انذاس انثٛضاء _، انذٙ انذغُٙ (2)، انجذٚذج (2)انذاس انثٛضاء _غهف 

، (2)، عطاخ (4)، ٔجذج (2)، انًذًذٚح (3)، انمُٛطشج (2)انذاس انثٛضاء _اإلَاسج

 (.4)انذاس انثٛضاء _، صٚشأ٘(1)طُجح 

30 

 01 يظذح انضًاٌ االجرًاػٙ انجذٚذج َظى انًؼهٕيٛاخ ٔانشثكح

 ذذتٛش انًٕاسد انثششٚح
 01انذاس انثٛضاء _يذٚشٚح انًٕاسد انثششٚح

 01انذاس انثٛضاء _يذٚشٚح يشكض انركٍٕٚ
  

: انًرششذٌٕ يٍ جُغٛح يغشتٛح، يذػٌٕٔ نرغجٛم طهة ذششٛذٓى فمظ ػثش انشاتظ 

www.strategieetmanagement.ma/recrut.cnss18 

. ، ٔ ٚؼرًذ فٙ إثثاخ رنك ذاسٚخ انرغجٛم ػثش انخظ انًؼهٕياذٙ مىتصف الليل2018سبتمبر  19آخش أجم نًهئ اعرًاسج انرششٛخ ْٕ

. عٛرى إًشؼاسكى تاالعرالو

عٛرى إػالو انًرششذٍٛ انًفشصٍٚ أٔنٛا، اػرًادا ػهٗ انًؼهٕياخ انًغجهح  تاعرًاسج انرششخ، ػٍ طشٚك انثشٚذ االنكرشَٔٙ ٔ ػٍ طشٚك 

 ألجم إٚذاع www.strategieetmanagement.ma/recrut.cnss18انًغادح انًخظظح نهًرششذٍٛ ػهٗ انًٕلغ االنكرشَٔٙ 

 ٔرنك لثم 20200 الذار البيضاء –، زوقة وجيب محفىظ، كىتيي 11يهفاخ ذششٛذٓى أٔ إسعانٓا ػٍ طشٚك انثشٚذ ػهٗ انؼُٕاٌ انرانٙ 

.   (اػرًاد ذاسٚخ خرى انثشٚذ) 2018 سبتمبر 26
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انٕاجٓح األيايٛح )َغخح يٍ شٓادج انثكانٕسٚا .- انغٛشج انزاذٛح. -َغخح يٍ اعرذػاء اٚذاع يهف انرششخ :- يتكىن ملف الترشيح مه

إنضايٛح ادرٕاء انذتهٕو ) 2018َغخح يٍ انذتهٕو فٙ انرخظظاخ انًشاس إنٛٓا أػالِ، ٔ ذمثم شٓادج انُجاح فمظ نخشجٙ عُح .- (ٔانخهفٛح

تاعرثُاء ) َغخح يٍ كشف انُمظ ٔيؼذل انُجاح .- َغخح يٍ شٓادج انًؼادنح فٙ دانح ٔجٕتٓا. - (ػهٗ انرخظض أٔ إسفالّ تشٓادج ذثثرّ

َغخح يٍ شٓادج انؼًم أٔ يٍ شٓادج انرذسٚة (.- انٕاجٓح األيايٛح ٔانخهفٛح)َغخح يٍ انثطالح انٕطُٛح نهرؼشٚف .- (األطش فٙ انمإٌَ

َغخح يٍ تطالح انًؼاق نألشخاص رٔ٘ االدرٛاجاخ .- انًُجض خالل عُح انرٕلف ػٍ انذساعح تانُغثح نألطش انؼهٛا ٔ يُٓذعٙ انذٔنح

َغخح يٍ دتهٕو .- َغخح يٍ انثطالح انخاطح  نهًرششذٍٛ رٔ٘ طفح يمأو، يكفٕنٙ األيح أٔ لذياء انؼغكشٍٚٛ أٔ انًذاستٍٛ.- انخاطح

يغهى يٍ طشف يظانخ ذذتٛش انًٕاسد انثششٚح نإلداسج  ذشخٛض الجرٛاص انًثاساج . - (ذخض األطش فٙ انمإٌَ فمظ)اإلجاصج فٙ انمإٌَ 

. (ٚخض انًرششذٍٛ يٕظفٙ انذٔنح فمظ)انًشغهح 
 

انًرششذٍٛ انًؤْهٍٛ تؼذ ػًهٛاخ انفشص، االَرماء ٔ انرُمٛظ  عٛرى اعرذػاءْى  الجرٛاص انًثاساج انرٙ عرجشٖ تانذاس انثٛضاء تراسٚخ           

.  2018 أكتىبر 14أو / و2018 أكتىبر 13

 :هام
 .جًٛغ يشادم انؼًهٛح ال ذغرهضو دفغ أ٘ َفماخ أٔ سعٕو -

 ٔ تركٍٕٚ أٔنٙ ٔكزا انذتهٕياخ انًرٕفشج ػهٗ شٓادج  انؼًٕيٛح اخانجايغ ذمثم نهرششٛخ فمظ دتهٕياخ انًؤعغاخ ٔ انًذاسط

. انًؼادنح يغهًح يٍ ٔصاسج انرشتٛح انٕطُٛح ٔ انركٍٕٚ انًُٓٙ ٔ انرؼهٛى انؼانٙ ٔ انثذث انؼهًٙ

  إنضايٛح يأل اعرًاسج انرششخ فمظ ػثش انشاتظ انًزكٕس أػالِ ٔانرذمك يٍ طذح انثٛاَاخ انًغجهح لثم ذأكٛذ انرششخ العرذانح

.    ذؼذٚهٓا أٔ دزفٓا تؼذ رنك

 ال ٚمثم عٕٖ يهف ٔادذ نكم يرششخ، عٛرى اإلنغاء انرهمائٙ نًهف كم يرششخ ذمذو تأكثش يٍ طهة .

 عٛرى إنغاء االعرًاساخ أٔ انًهفاخ غٛش انكايهح أٔ غٛش انًطاتمح نهرخظظاخ انًطهٕتح أٔ انًرضًُح نثٛاَاخ كارتح. 

  نزٔ٘ االدرٛاجاخ %7 يٍ انًُاطة نفائذج انًمأيٍٛ ٔ يكفٕنٙ األيح، ٔ لذياء انًذاستٍٛ ٔ انؼغكشٍٚٛ ٔ %25ذخظض 

. انخاطح ٔعررى يؼانجرٓا ٔفما نهُظٕص انرُظًٛٛح انًؼرًذج

  ٍٚجة ػهٗ األشخاص انًرٕفشٍٚ ػهٗ طفح يمأو، يكفٕل األيح، لذياء انًذاستٍٛ ٔ انؼغكشٍٚٛ ٔضغ يهفاخ ذششٛذاذٓى ػ

طشٚك يؤعغح انذغٍ انثاَٙ نألػًال االجرًاػٛح نمذياء انًذاستٍٛ يشفمح تشٓادج ذثثد طفرٓى ٔرنك تؼذ ٔضغ ذششٛذٓى ػثش 

 .انشاتظ اإلنكرشَٔٙ انًشاس إنّٛ عهفا

  ٚرؼٍٛ ػهٗ انًرششذٍٛ انًمثٕنٍٛ تظفح َٓائٛح أٌ ٚكَٕٕا يرذشسٍٚ يٍ أ٘ انرضاو يُٓٙ ٔ أٌ ٚكَٕٕا جاْضٍٚ ٔجٕتا ػهٗ أتؼذ

.  2018 دجىبر 31ذمذٚش ٕٚو 

 

كٛفٛح انرششخ ،انرؼُٛٛاخ ، طثٛؼح ٔ يؼايم االخرثاساخ، انُرٛجح،   انششٔط انًطهٕتح،(انرٕظٛف  نهًضٚذ يٍ انًؼهٕياخ دٕل ػًهٛح

 ٔ   www.cnss.ma  ٔwww.emploi-public.ma  :، ٚشجٗ ذظفخ انًٕالغ اإلنكرشَٔٛح انرانٛح (...انجذٔل انضيُٙ نهؼًهٛح
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