
 

  
 الصفحة 1

 
  

 0200توظيف بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي  عن إعالن
 

 يمهندس 46، 5+باكالوريا اعالي اإطار 64 ،3+باكالوريا اإطار 191، امتخصص اتقني 694 مباراة لتوظيف االجتماعي ينظم الصندوق الوطني للضمان

ن طبيبا و اعام اطبيب 72 ،3+الصحة باكالوريا  يوتقني اممرض 72 ،5+باكالوريا طر في القانونأ 40 ،3+باكالوريا في القانون اإطار 14 دولة،

 : موزعين كالتالي، 2022برسم سنة  ،لألسنان
 

 (منصب 694)تقنيون متخصصون  (1

 العدد تعيينمقر ال تخصص دبلوم

دبلوم التقني  

المتخصص، شهادة 

التقني العالي، الدبلوم 

 الجامعي للتكنولوجيا

(DTS, DUT, 

BTS) 

 التجارة ت،تسيير المقاوال

، بني (13)الدار البيضاء  -، أنفا (11)اكادير  :الوكاالت التابعة للمديريات الجهوية 

، حي المحمدي عين (11)،  فاس سايس (22)، الشاوية تادلة (03)مالل خنيفرة 

 ،(11)الدار البيضاء  -حي سيدي عثمان الحي الحسني ، (13)الدار البيضاء  -السبع 

، (15)، مكناس (03) تدرعة تافيالل ،(01)، الشرق (00)القنيطرة الخميسات 

 كلميم واد نون ،(12) تطوان الحسيمة طنجة، (22)مراكش أسفي ، (10) الرباط سال

  (01) داخلة واد الذهبال، (02)

172 

 02 الدار البيضاء -مديرية تنشيط الشبكة 

المحمدية  ،(01) ، مراكش(01)، أكادير (01)طنجة :  مصحات الضمان االجتماعي

الدار البيضاء  - زيراويال، (01)الدار البيضاء  -االنارة ، (01)، القنيطرة (01)

 (01)الدار البيضاء  -برنوصي ال ،(02)

00 

 02 الدار البيضاء -مديرية تحسين جودة خدمات المؤمن لهم و المنخرطين 

 00 ءالدار البيضا -مديرية التعويضات العائلية و االجتماعية 

 200 الدار البيضاء  -مديرية تعويضات التأمين اإلجباري عن المرض 

 02 الدار البيضاء -مديرية المشتريات و اللوجستيك 

 01 الدار البيضاء -مديرية التواصل و العالقات العامة 

 03 الدار البيضاء -مديرية الشؤون القانونية وكتابة مجلس االدارة 

 02 الدار البيضاء -عامة المفتشية ال

 02 البيضاء الدار - العام الصندوق

 المالية، المحاسبة

، (02)مدينة بني مالل  -بني مالل خنيفرة : الت التابعة للمديريات الجهوية الوكا

الدار مدينة  -، حي سيدي عثمان الحي الحسني (01) مدينة سطات - الشاوية تادلة

مدينة  - ت، درعة تافيالل(01) مدينة القنيطرة - يسات، القنيطرة الخم(01)البيضاء 

مدينة  -داخلة واد الذهب ال، (02)مدينة كلميم  -، كلميم واد نون (02)الراشدية 

 ( 02)الداخلة 

11 

، (01)مدينة فاس  -فاس سايس ، (01)مدينة سطات  -الشاوية تادلة : أقسام المراقبة 

الرباط ، (01)مدينة القنيطرة  -الخميسات  ، القنيطرة(01)مدينة مكناس  -مكناس 

مدينة  -كادير أ، (01)مدينة مراكش  - مراكش أسفي، (01)مدينة الرباط  -سال 

مدينة العيون  -، العيون (01)مدينة طنجة  - تطوان الحسيمة ، طنجة(01)أكادير 

 الحي المحمدي، (01)مدينة الدار البيضاء  -حي سيدي عثمان الحي الحسني ، (01)

مدينة  -أنفا ، (01)مدينة وجدة  -الشرق ، (01)مدينة الدار البيضاء  -عين السبع 

 (01)الدار البيضاء 
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 03 الدار البيضاء -مديرية التفتيش و المراقبة 

 01 الدار البيضاء -مديرية التعويضات العائلية و االجتماعية 

 01 الدار البيضاء -الرأسمال البشري إدارة مديرية 

 01 الدار البيضاء -مديرية المشتريات و اللوجستيك 

 03 الدار البيضاء -المالية و المحاسبة  مديرية

 01 الدار البيضاء -الصندوق العام 

الدار  -درب غلف ، (01)، مراكش (01)أكادير  :مصحات الضمان االجتماعي

 ،(03)الجديدة ، (02)ات ، سط(02)الدار البيضاء  -الحي الحسني ، (01)البيضاء 

 (02)الدار البيضاء  -البرنوصي 
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  تي المعلوماالتطوير

، حي (01)مدينة بني مالل  -بني مالل خنيفرة  :الوكاالت التابعة للمديريات الجهوية 

مدينة  - ت، درعة تافيالل(01)الدار البيضاء  مدينة -سيدي عثمان الحي الحسني 

مدينة كلميم  -، كلميم واد نون (01)مدينة الرباط  -، الرباط سال (01)الراشدية 

 ( 01) مدينة الداخلة -داخلة واد الذهب ال، (01)

01 



 

  
 الصفحة 2

 
  

 

 :في المباراة شروط المشاركة 

  ؛فوقفما  1002سنة ( ة) مزداد -

 ؛ الجنسية (ة)مغربي -

 عام  بمعدل لتخصصات أعالهحد اأفي  أو ما يعادلهالدبلوم الجامعي للتكنولوجيا  أو شهادة التقني العاليأو  دبلوم التقني المتخصصعلى ( ة)حاصل -

 .ى الدبلومخالل الدورة التكوينية الكاملة للحصول عل على األقل 17/74

و االستحقاق اعتمادا على التنقيط المفصل في قرار  شروط المشاركة في المباراة، سيرتبون حسب التخصصن لومستوفال ن،والمقبولن والمترشح

 .التوظيف
 

 االعتبارعين بمع األخذ في المعامل المعتمد لكل تخصص،  بمضروتوظيفهم سيتم  الذينستجرى المقابالت الشفوية في حدود عدد المترشحين 

 :كما يلي المتعادلين،

 تخصص دبلوم
 عدد مناصب

 لتوظيفا
 المعامل

الذين سيتم استدعاءهم عدد المترشحين 

بعين األخذ  مع)الشفوية الجتياز المقابالت 

 (المتعادلين االعتبار

دبلوم التقني المتخصص، 

شهادة التقني العالي، الدبلوم 

 الجامعي للتكنولوجيا

(DTS, DUT, BTS) 

 

 012 02 201 التجارة تسيير المقاوالت،

 02 02 21 المالية، المحاسبة

 52 02 21 تي المعلوماالتطوير

 20 02 05 األنظمة و الشبكات

 30 03 10 كتابة اإلدارة

 00 02 02 دنيةالمهندسة ال

 02 02 01 الطبع المعلوماتي
 

 (منصب 191) 2+باكالورياأطر  (2

 العدد تعيينمقر ال تخصص دبلوم

 المالية، المحاسبة 3+ما يعادلها باكالوريا إجازة أو

مدينة  -فاس سايس ، (02)مدينة سطات  - الشاوية تادلة: أقسام المراقبة 

مدينة الرباط  -، الرباط سال (01)مدينة مكناس  -مكناس ، (05)فاس 

 - مراكش أسفي، (07)مدينة القنيطرة  -، القنيطرة الخميسات (02)

تطوان طنجة ، (01)مدينة أكادير  -، اكادير (05)كش مدينة مرا

، الحي (02)مدينة العيون  -، العيون (01)مدينة طنجة  - الحسيمة

حي سيدي عثمان  ،(03)مدينة الدار البيضاء  -المحمدي عين السبع 

، (03)مدينة الدار البيضاء  -أنفا ، (05)الدار البيضاء  -الحي الحسني 

، (02)مدينة بني مالل  -، بني مالل خنيفرة (05)مدينة وجدة  -الشرق 

مدينة  -داخلة واد الذهب ال، (02)مدينة الراشدية  - تدرعة تافيالل

 (02)مدينة كلميم  -، كلميم واد نون (02)الداخلة 
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 17 الدار البيضاء -مديرية التفتيش و المراقبة 

، (02)ة الجديدة مدين - (03)مدينة سطات :  الشاوية تادلة :القباضات 

، (02)مدينة تازة  -( 02)مدينة تاونات  - (03)مدينة فاس  : فاس سايس
00 

 02 الدار البيضاء -مديرية االنخراط والتسجيل وتدبير الحسابات 

 01 الدار البيضاء -مديرية تعويضات التأمين اإلجباري عن المرض 

 01 الدار البيضاء -مديرية تطوير الرأسمال البشري 

 01 الدار البيضاء -مية الصندوق الوطني للضمان االجتماعي يمديرية أكاد

 12 الدار البيضاء -مديرية الدراسات والتطوير واإلدماج في نظم المعلوميات 

 01 مصحة الضمان االجتماعي المحمدية

 05 الدار البيضاء - مديرية االستغالل واالنتاج المعلوماتي األنظمة و الشبكات

 كتابة اإلدارة

، (01)مدينة بني مالل  -بني مالل خنيفرة  :الوكاالت التابعة للمديريات الجهوية 

، (01)مدينة الراشدية  - ت، درعة تافيالل(01)مدينة القنيطرة  -القنيطرة الخميسات 

، (01) مدينة كلميم - ، كلميم واد نون(01)طنجة مدينة  -طنجة تطوان الحسيمة 

 ( 01) مدينة الداخلة - داخلة واد الذهبال

01 

 02 الدار البيضاء - مركزيةال اتمديريال

 02 الدار البيضاء -مديرية المشتريات و اللوجستيك  مدنيةالهندسة ال

 01 الدار البيضاء -مديرية التواصل و العالقات العامة  الطبع المعلوماتي

 694 المجموع
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، (05)مدينة الرباط  -، الرباط سال (03)مدينة مكناس  -مكناس 

 -( 02)مدينة سيدي قاسم  - (02)مدينة القنيطرة  : القنيطرة الخميسات

مدينة  - (05)مدينة مراكش  : ، مراكش أسفي(02)مدينة الخميسات 

 - (03)مدينة أكادير  : كاديرأ، (02)مدينة قلعة السراغنة  -( 02) أسفي

 - (03)مدينة طنجة  : ، طنجة تطوان الحسيمة(02)مدينة تارودانت 

، الحي المحمدي عين (03)مدينة العيون  -، العيون (02) طوانمدينة ت

 - حي سيدي عثمان الحي الحسني، (05)مدينة الدار البيضاء  -السبع 

مدينة  -، الشرق (05)مدينة الدار البيضاء  -، أنفا (03) الدار البيضاء

مدينة خريبكة  - (02)مدينة بني مالل  : ، بني مالل خنيفرة(05)وجدة 

مدينة الراشدية  - ت، درعة تافيالل(02)مدينة الفقيه بن صالح  -( 02)

مدينة  -ون ، كلميم واد ن(02)مدينة الداخلة  -داخلة واد الذهب ال، (02)

 (02)كلميم 

 17 الدار البيضاء -مديرية االنخراط والتسجيل وتدبير الحسابات 

 02 الدار البيضاء -مديرية تحسين جودة خدمات المؤمن لهم و المنخرطين 

 01 الدار البيضاء -مديرية ادارة الرأسمال البشري 

 01 الدار البيضاء -مديرية المالية و المحاسبة 

 01 الدار البيضاء -مديرية التواصل و العالقات العامة  الصحافة

الصيانة الطبية 

 الحيوية

الدار  - زيراويال، (1) أكادير، (1) طنجة: مصحات الضمان االجتماعي

 (1)البيضاء 
03 

 191 المجموع
 

 :شروط المشاركة في المباراة 

 ؛فما فوق 1001سنة ( ة)مزداد -

 ؛الجنسية( ة)مغربي -

خالل الدورة التكوينية الكاملة  على األقل 17/74في أحد التخصصات أعاله بمعدل عام  3+على دبلوم اإلجازة أو ما يعادله باكالوريا( ة)حاصل -

 .للحصول على الدبلوم
 

لتنقيط المفصل في قرار لشروط المشاركة في المباراة، سيرتبون حسب التخصص و االستحقاق اعتمادا على االمترشحون المقبولون، المستوفون 

 .التوظيف
 

مضروب في المعامل المعتمد لكل تخصص، مع األخذ بعين االعتبار توظيفهم سيتم  الذينستجرى المقابالت الشفوية في حدود عدد المترشحين 

 :المتعادلين، كما يلي
 

 تخصص دبلوم
عدد مناصب 

 التوظيف
 المعامل

عدد المترشحين الذين سيتم استدعاءهم 

بعين  األخذ مع)المقابالت الشفوية  الجتياز

 (االعتبار المتعادلين

إجازة أو ما يعادلها 

 3+باكالوريا

 372 02 107 المالية، المحاسبة

 02 02 01 الصحافة

 12 02 03 الصيانة الطبية الحيوية
 

 (منصب 64)  0+اطر عليا باكالوريا (3

 العدد تعيينمقر ال تخصص دبلوم

ماستر أو ما يعادله 

 5+الورياباك

 التدقيق، مراقبة التسيير

 01 الدار البيضاء -مديرية تنشيط الشبكة 

 02 الدار البيضاء -مديرية التفتيش و المراقبة 

 02 الدار البيضاء -مديرية التحصيل 

 02 الدار البيضاء -مديرية محاربة الغش 

 02 الدار البيضاء -مديرية الشؤون الطبية 

 01 ءالدار البيضا -ات التأمين اإلجباري عن المرض مديرية تعويض

 00 ءالدار البيضا -مديرية التدقيق وتدبير المخاطر و مراقبة التسيير 

 01 ءالدار البيضا -مديرية المصالحة 

 02 الدار البيضاء -المفتشية العامة 

 02 الدار البيضاء -قطب الوحدات الطبية 

 01 الدار البيضاء - راط و التسجيل و تدبير الحساباتمديرية االنخ اإلحصاء
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هندسة الدراسات و تطوير 

 المعلوميات

 03 الدار البيضاء -مديرية االنخراط و التسجيل و تدبير الحسابات 

 01 ءالدار البيضا -مديرية تعويضات التأمين اإلجباري عن المرض 

 01 الدار البيضاء -مديرية محاربة الغش 

 01 الدار البيضاء -ديرية الشؤون الطبية م

الدار  -مديرية الدراسات والتطوير واإلدماج في نظم المعلوميات 

 ءالبيضا
01 

 01 ءالدار البيضا -مديرية التدقيق وتدبير المخاطر و مراقبة التسيير 

 01 الدار البيضاء -مديرية التواصل و العالقات العامة  التواصل

 ئاتتدبير الهي

 01 ءالدار البيضا -اإلدارة العامة المساعدة للموارد و التحول الرقمي 

 02 الدار البيضاء -مديرية االنخراط والتسجيل وتدبير الحسابات 

 01 الدار البيضاء -المفتشية العامة 

التسويق و األنشطة 

 التجارية

الدار  -مديرية تحسين جودة خدمات المؤمن لهم و المنخرطين 

 البيضاء
01 

 01 الدار البيضاء -مديرية التواصل و العالقات العامة  التسويق الرقمي

 64 المجموع
 

 :شروط المشاركة في المباراة 

 فما فوق؛ 1000سنة ( ة)مزداد -

 الجنسية؛( ة)مغربي -

خالل الدورة التكوينية الكاملة  على األقل 17/74في أحد التخصصات أعاله بمعدل عام  5+على دبلوم الماستر أو ما يعادله باكالوريا( ة)حاصل -

  للحصول على الدبلوم
 

المترشحون المقبولون، المستوفون لشروط المشاركة في المباراة، سيرتبون حسب التخصص و االستحقاق اعتمادا على التنقيط المفصل في قرار 

 .التوظيف
 

يفهم مضروب في المعامل المعتمد لكل تخصص، مع األخذ بعين االعتبار توظسيتم  ستجرى المقابالت الشفوية في حدود عدد المترشحين الذين

 :المتعادلين، كما يلي

 تخصص دبلوم
عدد مناصب 

 التوظيف
 المعامل

عدد المترشحين الذين سيتم استدعاءهم 

األخذ بعين  مع)الجتياز المقابالت الشفوية 

 (االعتبار المتعادلين

ماستر أو ما يعادله 

 5+باكالوريا

 52 02 27 التدقيق، مراقبة التسيير

 02 02 01 اإلحصاء

 30 03 13 هندسة الدراسات و تطوير المعلوميات

 02 02 01 التواصل

 11 02 02 تدبير الهيئات

 02 02 01 التسويق و األنشطة التجارية

 02 02 01 التسويق الرقمي
 

 (مناصب 46)مهندسي الدولة  (4

 لعددا تعيينمقر ال تخصص دبلوم

 دبلوم مهندس دولة

 01 الدار البيضاء -مديرية المشتريات و اللوجستيك  الهندسة المدنية

 01 الدار البيضاء -مديرية المشتريات و اللوجستيك  الهندسة الصناعية

 02 الدار البيضاء - العامة الدراسات و اإلكتوارية مديرية و المالية اإلكتوارية

 46 المجموع
 

 :ركة في المباراة شروط المشا

 ؛فما فوق 1000سنة ( ة)مزداد -

 ؛الجنسية (ة)مغربي -

خالل الدورة التكوينية الكاملة للحصول على  على األقل 17/74 بمعدل عامأحد التخصصات أعاله على دبلوم مهندس دولة في ( ة)حاصل -

 .الدبلوم
 

ن حسب التخصص و االستحقاق اعتمادا على التنقيط المفصل في قرار المترشحون المقبولون، المستوفون لشروط المشاركة في المباراة، سيرتبو

  .التوظيف

 .المتعادلين مع األخذ بعين االعتبار ،(02)أربعة في  بمضرو توظيفهمسيتم  ستجرى المقابالت الشفوية في حدود عدد المترشحين الذين
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 (منصب 61)  3+أطر في القانون باكالوريا (5

 دالعد تعيينمقر ال تخصص دبلوم

ما يعادلها إجازة أو 

 3+باكالوريا
 الخاص بالعربيةقانون ال

 03 الدار البيضاء - االدارة مجلس وكتابة القانونية الشؤون مديرية

 01 الدار البيضاء -المطابقة و حكامة البيانات  مديرية

مدينة فاس  -فاس سايس ، (01) مدينة سطات -تادلة  الشاوية: القباضات 

، (01) مدينة الرباط -سال  ، الرباط(01) مدينة مكناس - مكناس، (01)

مراكش مدينة  - مراكش أسفي، (01)مدينة القنيطرة  -القنيطرة الخميسات 

طنجة مدينة  - الحسيمةتطوان طنجة ، (01)مدينة أكادير  -، اكادير (01)

الدار مدينة  - ، الحي المحمدي عين السبع(01)مدينة العيون  -، العيون (01)

 (01)مدينة وجدة  -، الشرق (01) الدار البيضاءمدينة  -أنفا  ،(01) لبيضاءا
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 14 المجموع
 

 :شروط المشاركة في المباراة 

 ؛فما فوق 1001سنة ( ة)مزداد -

 ؛الجنسية (ة)مغربي -

 .في التخصص أعاله  ما يعادله أو 3+باكالوريا جازةعلى دبلوم اإل (ة)حاصل -
 

 .ن لشروط المشاركة في المباراة، سيرتبون حسب االستحقاق اعتمادا على التنقيط المفصل في قرار التوظيفووف، المستنون المقبولوالمترشح

 .، مع األخذ بعين االعتبار المتعادلين(02)نان ثتوظيفهم مضروب في إسيتم  ستجرى المقابالت الشفوية في حدود عدد المترشحين الذين
 

 (بصامن 25) 5+أطر في القانون باكالوريا (6

 العدد تعيينمقر ال تخصص دبلوم

ما يعادله  أوماستر 

 5+باكالوريا

 قانون األعمال

 01 الدار البيضاء -اإلداري مجلس المديرية الشؤون القانونية و كتابة 

 01 الدار البيضاء - المراقبة و التفتيش مديرية

 01 الدار البيضاء - البشري الرأسمال ادارة مديرية

 01 الدار البيضاء -اإلداري مجلس المديرية الشؤون القانونية و كتابة  اصالقانون الخ

 01 الدار البيضاء -اإلداري مجلس المديرية الشؤون القانونية و كتابة  القانون العام

 40 المجموع
 

 :شروط المشاركة في المباراة 

 فما فوق 1000سنة ( ة)مزداد -

 الجنسية( ة)مغربي -

 .بإجازة في القانون سبوقم أو ما يعادله في التخصص أعاله، 5 +ماستر باكالورياعلى دبلوم ال( ة)حاصل -
 

المترشحون المقبولون، المستوفون لشروط المشاركة في المباراة، سيرتبون حسب التخصص و االستحقاق اعتمادا على التنقيط المفصل في قرار 

  .التوظيف

 .، مع األخذ بعين االعتبار المتعادلين(02)توظيفهم مضروب في أربعة سيتم  الذينستجرى المقابالت الشفوية في حدود عدد المترشحين 
 

 (منصب 72) (2+باكالوريا) ممرضون و تقنيو الصحة (7

 العدد تعيينمقر ال تخصص دبلوم

إجازة في المهن 

التمريضية و تقنيات 

الصحة أو ما يعادلها 
 3+باكالوريا

 و اإلنعاش التخدير

، (01)، وجدة (01)، مراكش (02)أكادير : يمصحات الضمان االجتماع

، (01)الدار البيضاء  -الحي الحسني ، (02)الدار البيضاء  -درب غلف 

 (01)الجديدة  ،(01)الدار البيضاء  -الزيراوي ، (01)سطات 
12 

 تقني األشعة

، (01)، مراكش (02)، أكادير (01)طنجة : مصحات الضمان االجتماعي

الدار  -الحي الحسني ، (02)الدار البيضاء  -درب غلف ، (01)وجدة 

الدار البيضاء  -الزيراوي ، (01)، القنيطرة (01)سطات  ،(01)البيضاء 

 (01)الدار البيضاء  -، البرنوصي (02)
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 72 المجموع
 

 :شروط المشاركة في المباراة 

 ؛فما فوق 1991سنة ( ة)مزداد -

 ؛الجنسية (ة)مغربي -

على  60/02أعاله بمعدل عام  اتالتخصص ي أحدف 3+باكالورياما يعادله  أو إلجازة في المهن التمريضية و تقنيات الصحةا على دبلوم (ة)حاصل -

 .خالل الدورة التكوينية الكاملة للحصول على الدبلوم األقل



 

  
 الصفحة 6

 
  

 

عتمادا على التنقيط المفصل في قرار المترشحون المقبولون، المستوفون لشروط المشاركة في المباراة، سيرتبون حسب التخصص و االستحقاق ا

  .التوظيف
 

 .، مع األخذ بعين االعتبار المتعادلين(03)توظيفهم مضروب في ثالثة سيتم  ستجرى المقابالت الشفوية في حدود عدد المترشحين الذين
 

 (منصب 72)أطباء عامون  (8

 دبلوم تعيينمقر ال العدد

 وجدة االجتماعيمصحة الضمان  01

دكتوراه في 

 لطب العاما

طنجة االجتماعيمصحة الضمان  01  

الجديدة االجتماعيمصحة الضمان  01  

 الدار البيضاء -مديرية تعويضات التأمين اإلجباري عن المرض  12

 الدار البيضاء -مديرية الشؤون الطبية  01

 المجموع 72
 

 :شروط المشاركة في المباراة 

 فما فوق؛ 1007سنة ( ة)مزداد  -

 الجنسية؛( ة)غربي م -

 .على دكتوراه في الطب العام( ة)حاصل -
 

 .المترشحون المقبولون، المستوفون لشروط المشاركة في المباراة، سيرتبون حسب االستحقاق اعتمادا على التنقيط المفصل في قرار التوظيف

 .، مع األخذ بعين االعتبار المتعادلين(02)نان ثتوظيفهم مضروب في إسيتم  ستجرى المقابالت الشفوية في حدود عدد المترشحين الذين
 

 (منصبان 47)أطباء األسنان  (9

 دبلوم تعيينمقر ال العدد

 دكتوراه في طب األسنان الدار البيضاء -مديرية تعويضات التأمين اإلجباري عن المرض  02

 المجموع 47
 

 :شروط المشاركة في المباراة 

 فما فوق؛ 1000سنة ( ة)مزداد  -

 الجنسية؛( ة)ربي مغ -

 .على دكتوراه في طب األسنان( ة)حاصل -
 

 .المترشحون المقبولون، المستوفون لشروط المشاركة في المباراة، سيرتبون حسب االستحقاق اعتمادا على التنقيط المفصل في قرار التوظيف

 .، مع األخذ بعين االعتبار المتعادلين(02) بعةأرتوظيفهم مضروب في سيتم  ستجرى المقابالت الشفوية في حدود عدد المترشحين الذين
 

 أو المسلمة من طرف المؤسسات، المدارس و ،بتكوين أولي المغربية، العمومية الجامعات تقبل للترشيح فقط دبلومات المؤسسات، المدارس و

 .التعليم العالي و البحث العلمي و اإلبتكارة الجامعات الخاصة أو األجنبية التي تتوفر على شهادة المعادلة معترف بها، مسلمة من طرف وزار
 

لذوي االحتياجات الخاصة،  %7من المناصب لفائدة المقاومين و مكفولي األمة، و قدماء المحاربين و قدماء العسكريين و  %25تخصص 

 .وستتم معالجتها وفقا للنصوص التنظيمية المعتمدة
 

 كيفية الترشيح
على  46/42/7747 أقصاه لداخل أج cnss2022.ma/-http://www.recrutement :بر الرابط المعلوماتي ع فقطيجب مأل استمارة الترشيح  -

 .ات ذلك تاريخ التسجيل المؤكد عبر الرابط المعلوماتيالثانية عشرة منتصف الليل، و يعتمد في إثبالساعة 

 .لمترشحينبالتوصل ل إشعار إرسالسيتم  -

 أو قدماءيجب على األشخاص المتوفرين على صفة مقاوم، مكفول األمة، قدماء المحاربين  باإلضافة إلى طريقة الترشيح المذكورة أعاله، -

مؤسسة الحسن الثاني لألعمال االجتماعية لقدماء العسكريين و قدماء المحاربين مرفقة العسكريين إرسال ملفات ترشيحهم أيضا عن طريق 

 ةللصندوق الوطني للضمان االجتماعي، الكائن تطوير الرأسمال البشريكما يجب أن تصل هذه الملفات إلى مديرية . بشهادة تثبت صفتهم

 .44/42/7477الدار البيضاء داخل اجل أقصاه -شارع محمد الخامس ،120ب 
 

 79/44/7477تعتمد مباراة التوظيف على مقابالت شفوية سيتم إجراؤها بمقرات الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي بالدارالبيضاء من 

 .14/49/7477إلى 
 

لوائح المقبولين  ن لوائح المترشحين المدعوين الجتياز المقابالت الشفوية والجدول الزمني وأماكن إجراء المقابالت و كذلكع اإلعالن سيتم

و بالمقر   www.cnss.ma ،public.ma-www.emploiالبوابات االلكترونية   عبر )لوائح الرئيسية و لوائح االنتظارال(نهائيا 

 .، شارع محمد الخامس بالدار البيضاء120المركزي للصندوق الوطني للضمان االجتماعي الكائن ب 

 

 

http://www.recrutement-cnss2022.ma/
http://www.cnss.ma/
http://www.emploi-public.ma/


 

  
 الصفحة 7

 
  

  :من حيالترشملف يتكون 
، األطباء العامون و أطباء اختيارية بالنسبة للتقنيين المتخصصين)(الواجهة األمامية والخلفية)نسخة من شهادة البكالوريا  -.السيرة الذاتية المفصلة-

إلزامية احتواء الدبلوم على ) 2022ة أعاله، و تقبل شهادة النجاح فقط لخريجي سننسخة من الدبلوم في التخصصات المشار إليها  - .(األسنان

نسخة من شهادة المعادلة في حالة  -(. 5+بالنسبة لألطر في القانون باكالوريا )في القانون  اإلجازةنسخة من  - (.التخصص أو إرفاقه بشهادة تثبته

األطباء العامون و أطباء  ، 5+األطر في القانون باكالوريا ، 3+األطر في القانون باكالوريا )ط ومعدل النجاح االنق اتفونسخة من كش - .وجوبها

نسخة من  - .في حال و جودها نسخة من شهادة العمل - (.الواجهة األمامية والخلفية)نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف  - (.غير معنييناألسنان 

للمترشحين ذوي  "البطاقة الخاصة"نسخة من  -(. غير معنيين الدولة و أطباء األسنان يمهندس)الخاصة  لألشخاص ذوي االحتياجات "بطاقة المعاق"

)*(  نسخة من شهادة التسجيل بهيئة األطباء بالنسبة لألطباء المسجلين -. صفة مقاوم، مكفولي األمة أو قدماء العسكريين أو قدماء المحاربين

فقط يخص )مسلم من طرف مصالح تدبير الموارد البشرية لإلدارة المشغلة  ترخيص الجتياز المباراة   - . (العامون و أطباء األسنان األطباء)

 (.المترشحين موظفي الدولة
 

يوما ابتداء من  24تقديم شهادة التسجيل بهيئة األطباء في أجل أقصاه  ،المترشحين الناجحين الغير مسجلين بهيئة األطباءاألطباء على  يجب)*( 

 . ، تحت طائلة إلغاء التوظيف)جلسة التعيين(يخ تحديد مكان التعيين تار
 

يجب على . ، عند تسجيل طلب الترشيح عبر الرابط المعلوماتي المذكورة أعالهPDFيجب إرفاق الوثائق المكونة لملف الترشيح في شكل : مالحظة

 .المترشح الحرص على وضوح الوثائق الممسوحة و المرفقة بملف الترشيح
 

 :هام

 .دفع أي نفقات أو رسوم ال تستلزم عملية التوظيفجميع مراحل  -

 . لكل مترشح، سيتم اإللغاء التلقائي لملف كل مترشح تقدم بأكثر من طلب واحد تخصصلسوى ترشيح الال يمكن  -

 .نات كاذبةإلغاء االستمارات أو الملفات غير الكاملة أو غير المطابقة للتخصصات المطلوبة أو المتضمنة لبيا سيتم -

 .مغايرة لما ذكر أعاله ال يؤخذ بعين االعتبارعبر قناة كل ملف ترشيح مرسل  -

 يتعين على المترشحين المقبولين بصفة نهائية أن يكونوا متحررين من أي التزام مهني و أن يكونوا جاهزين وجوبا على أبعد تقدير يوم -

 .بالنسبة لباقي الفئات 11/14/7477 و يوم 3+باكالوريا ةاإلجاز بالنسبة للمترشحين المقبولين من فئة 44/14/7477

يبقى التوظيف رهينا بنتائج فحص األهلية البدنية و العقلية المجرى من قبل مصلحة طب الشغل أو طبيب معين من طرف الصندوق  -

 .الوطني للضمان االجتماعي
 

طريقة الترشيح، الجدول الزمني لعملية  ين، الشروط المطلوبة،قرارات التوظيف، مقر التعي(التوظيف  للمزيد من المعلومات حول عملية

أو  www.emploi-public.maو www.cnss.ma  : ، يرجى تصفح المواقع اإللكترونية التالية...(صيغة التوظيف التوظيف،

 .14 73 54 22 05االتصال بالرقم 

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

