
 

 2018  إ.ض.و.ص إعالٌ حوظيف
 

 : يٕصػٍٛ كانرانٙ  2018تشسى سُح   طبيبا يخخصصا30 ذٕظٛف ػًهٛح قاَطالانػُذٔق انٕطُٙ نهضًاٌ اإلجرًاػٙ ػٍ  ٚؼهٍ

 انًجًوع انًذيُت/ حعييٍ  حخصض دبهوو

دكرٕساِ فٙ 

 انطة

 انرخذٚش ٔ اإلَؼاش

يػحاخ 

انضًاٌ 

 االجرًاػٙ

( - 1)ٔجذج - (1)يشاكص - (1)انجذٚذج- (4)انذاس انثٛضاء

 (1)انًحًذٚح
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 انُساء
( - 1)طُجح - (1)ٔجذج - (1)يشاكص - (1)لُٛطشج- (1)أكادٚش

 (1)سطاخ
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 3 (1)طُجح - (1)انجذٚذج- (1)أكادٚش انكهٙ

 3 (2)انذاس انثٛضاء- (1)أكادٚش األضؼح

 3 (1)طُجح - (2)انذاس انثٛضاء ااألطفال

 1 (1)انذاس انثٛضاء انغذد انػًاء

 4 (1)انًحًذٚح - (1)يشاكص - (1)لُٛطشج - (1)انذاس انثٛضاء جشاحح انؼظاو

   2 (1)سطاخ - (1)انذاس انثٛضاء جشاحح األحطاء

 سُح 50ال ٚرجأص  (٘) سُك ٔ انجُسٛح (ج)يغشتٙ فٙ إحذٖ انرخػػاخ انًزكٕسج أػالِ، دكرٕساِ فٙ انطة دتهٕوػهٗ (ج)حاغم

. 31/12/2018تراسٚخ 
 

  :انخرشحيهف 

        .(سفمرّ) اسرًاسج انرشضح - 

 .يفػهح انزاذٛح انسٛشج -

 .انذكرٕساِ فٙ انطة انؼاو ٔوَسخح يٍ دتم-

.   انرخػعَسخح يٍ دتهٕو- 

 .(اإللرضاء ػُذ )انًؼادنح ضٓادج يٍ َسخح- 

 . (recto-versoكال انٕجٍٓٛ     ) نهرؼشٚف َسخح يٍ انثطالح انٕطُٛح- 

. انخاغح اإلحرٛاجاخ رٔ٘ نألضخاظ تانُسثح"  تطالح انًؼاق"َسخح يٍ - 

. َسخح يٍ انثطالح انخاغح نألضخاظ رٔ٘ غفح انًمأيٍٛ ،يكفٕنٙ األيح أٔ لذياء انؼسكشٍٚٛ أٔ انًحاستٍٛ- 

. ٚسهى يٍ طشف يػانح ذذتٛش انًٕاسد انثطشٚح نإلداسج انًطغهح ذشخٛع الجرٛاص انًثاساج تانُسثح نهًرشضحٍٛ يٕظفٙ انذٔنح،- 
 

: حُبيه
 

ذرٕفش انرٙ يسهًح يٍ طشف انجايؼاخ انخاغح أٔ األجُثٛح  الأٔ، يسهًح يٍ طشف انجايؼاخ انؼًٕيٛح انًغشتٛحفمظ انذتهٕياخ الٚمثم 

 .يؼرشف تٓا ضٓادج انًؼادنح ػهٗ

 .نألضخاظ انًؼالٍٛ%  7ٔ" نهًمأيٍٛ، يكفٕنٙ األيح أٔ لذياء انؼسكشٍٚٛ أٔ انًحاستٍٛ" يٍ انًُاغة  % 25ذخػع

يؤسسح  طشٚك ػٍ يهفاذٓى إسسال يكفٕل األيح أٔ لذياء انؼسكشٍٚٛ أٔ انًحاستٍٛ, يمأو غفح ػهٗ انًرٕفشٍٚ انًشضحٍٛ ػهٗ ٚرؼٍٛ

. انػفح ْزِ ذثثد تطٓادج انًحاستٍٛ يشفمح انؼسكشٍٚٛ ٔ لذياء انحسٍ انثاَٙ نألػًال االجرًاػٛح نمذياء
 

 .اإلنغاء انرهمائٙ نكم اسرًاسج أٔ يهف غٛش كايهٍٛ سٛرى

 .جًٛغ يشاحم ػًهٛح انرٕظٛف ال ذسرهضو دفغ أ٘ َفماخ أٔ سسٕو
 

: طريقت انخرشح
 

 ػهٗ انؼُٕاٌ اإسسانّٔ ( scan/PDF ) األضخاظ انشاغثٍٛ فٙ انرشضح انمٛاو تانًسح انضٕئٙ نهٕثائك انًكَٕح نًهف انرشضٛح ػهٗ

:  (تاالسرالوإضؼاس يماتم ) اإلنكرشَٔٙ انرانٙ

recrut2018.med@cnss.ma 
 

  .يُخصف انهيم عشرة انثاَيت انساعت  عهى2018 غشج 17ْٕ  انرشضٛح إلٚذاع يهفاخ أجم آخش

 .نٍ ٚأخز تؼٍٛ االػرثاس كم يهف أسسم ػثش لُاج أخشٖ غٛش انًزكٕسج

 انخايس  يحًذ ضاسع ،649 ب  االجرًاػٙ نهضًاٌ انٕطُٙ نهػُذٔق انًشكض٘ انًمش فٙ ءانذاس انثٛضا فٙ انًماتالخ إجشاء سٛرى

     ٔ  www.cnss.ma  :انًٕلؼٍٛ ػهٗ ٔ اإلضؼاساخ فٙ الحما تراسٚخٓا انًمثٕنٍٛ انًشضحٍٛ إتالؽ سٛرى ،ءانذاس انثٛضا
www.emploi-public.ma 

 

انًرجو حصفح انًواقع  (... انخرشح، انجذول انزيُي نهعًهيتطريقت انشروط انًطهوبت،(انخوظيف  نهًزيذ يٍ انًعهوياث حول عًهيت

 40 71 54 22 05  :أو االحصال بانرقى انخاني www.emploi-public.ma و  www.cnss.ma   :اإلنكخروَيت انخانيت 
 
 

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

