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تظفح طثٛة  ، طبيب أسُا1ٌو  (طب عاو) أطباء 5 ذٕظٛف عًهٛح قاَطالانظُذٔق انٕطُٙ نهضًاٌ االجرًاعٙ عٍ  ٚعهٍ

 : يٕصعٍٛ كانرانٙ   2018تشسى سُح  اسرشاس٘ تًذٚشٚح انرأيٍٛ اإلجثاس٘ عٍ انًشع،
 

 انعدد انًديُت/ حعييٍ  دبهوو

 5 انذاس انثٛضاء- يذٚشٚح انرأيٍٛ اإلجثاس٘ عٍ انًشعدكرٕساِ فٙ انطة انعاو 

 1 دكرٕساِ فٙ طة األسُاٌ
  

تراسٚخ  سُح 35ال ٚرجأص  (٘) سُك ٔ انجُسٛح (ج)يغشتٙ انعاو أٔ طة األسُاٌ، دكرٕساِ فٙ انطة دتهٕوعهٗ  (ج)حاطم

31/12/2018 .
 

  :انخرشحيهف 

   .           (سفمرّ) اسرًاسج انرششٛح - 

 .يفظهح انزاذٛح انسٛشج -

 . انذكرٕساِ فٙ انطة انعاو أٔ طة األسُاٌَسخح يٍ دتهٕو- 

 .(االلرضاء عُذ )انًعادنح شٓادج يٍ َسخح- 

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

. َسخح يٍ انثطالح انخاطح نألشخاص رٔ٘ طفح انًمأيٍٛ ،يكفٕنٙ األيح أٔ لذياء انعسكشٍٚٛ أٔ انًحاستٍٛ- 

ٚسهى يٍ طشف يظانح ذذتٛش انًٕاسد انثششٚح نإلداسج  ذشخٛض الجرٛاص انًثاساج تانُسثح نهًرششحٍٛ يٕظفٙ انذٔنح،- 

. انًشغهح

  

 :حُبيه

 
 

يسهًح يٍ طشف انجايعاخ انخاطح أٔ األجُثٛح  الأٔ، يسهًح يٍ طشف انجايعاخ انعًٕيٛح انًغشتٛحفمظ انذتهٕياخ الٚمثم 

 .يعرشف تٓا شٓادج انًعادنح ذرٕفش عهٗانرٙ 

 ."نهًمأيٍٛ، يكفٕنٙ األيح أٔ لذياء انعسكشٍٚٛ أٔ انًحاستٍٛ" يٍ انًُاطة  % 25ذخظض

 عٍ يهفاذٓى إسسال يكفٕل األيح أٔ لذياء انعسكشٍٚٛ أٔ انًحاستٍٛ, يمأو طفح عهٗ انًرٕفشٍٚ انًرششحٍٛ عهٗ ٚرعٍٛ

. انظفح ْزِ ذثثد تشٓادج انًحاستٍٛ يشفمح انعسكشٍٚٛ ٔ لذياء يؤسسح انحسٍ انثاَٙ نألعًال االجرًاعٛح نمذياء طشٚك
 

 .اإلنغاء انرهمائٙ نكم اسرًاسج أٔ يهف غٛش كايهٍٛ سٛرى

 .جًٛع يشاحم عًهٛح انرٕظٛف ال ذسرهضو دفع أ٘ َفماخ أٔ سسٕو
 

: طريقت انخرشح
 

 عهٗ اإسسانّٔ ( scan/PDF ) األشخاص انشاغثٍٛ فٙ انرششح انمٛاو تانًسح انضٕئٙ نهٕثائك انًكَٕح نًهف انرششٛح عهٗ

:  (تاالسرالوإشعاس يماتم ) انعُٕاٌ اإلنكرشَٔٙ انرانٙ

recrut2018.med@cnss.ma 
 

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

 .نٍ ٚأخز تعٍٛ االعرثاس كم يهف أسسم عثش ٔسٛهح أخشٖ غٛش انًزكٕسج

 يحًذ شاسع ،649 ب  االجرًاعٙ نهضًاٌ انٕطُٙ نهظُذٔق انًشكض٘ انًمش فٙ ءانذاس انثٛضا فٙ انًماتالخ إجشاء سٛرى

  :انًٕلعٍٛ عهٗ ٔ اإلشعاساخ فٙ الحما تراسٚخٓا انًمثٕنٍٛ انًششحٍٛ إتالغ سٛرى ،ءانذاس انثٛضا انخايس

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

انًرجو  (... انخرشح ، انجدول انزيُي نهعًهيتطريقت انشروط انًطهوبت،(انخوظيف  نهًزيد يٍ انًعهوياث حول عًهيت

 www.emploi-public.ma و  www.cnss.ma   :حصفح انًواقع اإلنكخروَيت انخانيت 

 40 71 54 22 05  :أو االحصال بانرقى انخاني

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

