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ونية من الوثائق  تجهت   نسخة الكتر

يجب رفع نسخة  شيحالت  عملية ، وأثناء بوابة التشغيل العموم  يتم عتر  باريات والمناصب العليا للمشيح الت  
ونية واضحة من جميع الوثائق المطلوبة وط التالية:  الكت   وفق الشر

 "  
 "Scannerيفضل نسخ الوثائق باستخدام الماسح الضوئ 

  :ملف من أحد االنواع التالية  
 . PDF  ،JPG ،PNG يجب أن تحفظ الوثائق ف 

  ملف واحد من  
  حال كانت الوثيقة مكونة من عدة صفحات، فيمكن حفظ جميع الصفحات ف 

ف 
 . PDFنوع 

  ميغابايت 1 يزيد حجم أي ملف عن أال يجب (Mo .) 

ها:   قائمة المستندات الواجب تحضتر

  ملف  
ونية عىل الوجهير  ف   . PDFالبطاقة الوطنية للتعريف اإللكت 

  ملف  
 . PDFالدبلوم ف 

  ملف  
ة الذاتية ف   . PDFالستر

  ملف  
خيص الجتياز المباراة ف   . PDFإذا كان المرشح موظفا، يجب تحضتر الت 
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 جديد حساب اءنشإ

  
شيحإلنشاء حساب جديد ف   اضغط، ثم mapublic-depot.emploi.  العنوان، اذهب إىل فضاء الت 

عندها قم بتعبئة كل حقول نموذج . سيتم توجيهك إىل صفحة إنشاء حساب جديد التسجيل". عىل زر 
 : التسجيل

 . أدخل اسمك باللغة العربية واسم عائلتك .1
ونية.  أدخل .2  رقم بطاقتك الوطنية للتعريف اإللكت 
 اخت  الجنس.  .3
4.  .  

وئ   أدخل عنوان بريدك اإللكت 
وط استخدام وبيان الخصوصية.  ش كلمة الأدخل   .5 د من قراءة شر

ّ
 ثم تأك

 انقر عىل زر "تسجيل" إلكمال عملية إنشاء الحساب.  .6

 

 

  

http://www.mostaql.com/
http://www.mostaql.com/
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 ،  
وئ  " لتفعيل حسابك وإكمال تفعيل الحسابعىل زر " اضغطستصلك رسالة تفعيل عتر بريدك اإللكت 

 عملية التسجيل: 

 

 

ة تفعيل الحساببعد النقر عىل زر " ، قم إىل صفحة تسجيل الدخول إىل حسابك"، سيتم توجيهك مباشر

  وكلمة المرور ثم انقر عىل زر "دخول": 
وئ   بإدخال عنوان بريدك اإللكت 

 

ن من 
ّ
ورية لك  تتمك ، وهذا الخطوة ض    مرحلة إكمال الملف الشخص 

شيح بعد إنشاء الحساب تأئ  الت 
  .للمباريات والمناصب العليا
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  الشخص   إكمال الملف
تتكون هذه الواجهة من ثالث . إكمال الملف الشخص  تظهر للمستخدم واجهة  ،الدخول سجيلبمجرد ت

شيح الخاص به بكل سهولة.    تساعد المستخدم "الباحث عن عمل" من تقديم الت 
 مراحل الت 

 المرحلة األوىل "المعلومات الشخصية": 

 

 . باللغة العربية أدخل اسمك واسم عائلتك .1
 . الفرنسيةباللغة  اسمك واسم عائلتكأدخل  .2
ونية.  أدخل .3  رقم بطاقتك الوطنية للتعريف اإللكت 
ونيةقم بإلحاق  .4   ملف  (Scan)نسخة الكت 

ونية عىل الوجهير  ف  للبطاقة الوطنية للتعريف اإللكت 
PDF . 

 اخت  الجنس.  .5
 . تاري    خ ومكان ازديادك أدخل .6
 . عنوانك الشخص  أدخل  .7
يدي مكون من أدخل  .8  . خمسة أرقامالرمز التر
 . مدينة إقامتكأدخل  .9

 أدخل بلد إقامتك.  .10
 . الثابتأدخل رقم هاتفك المحمول و  .11
 . هذه المرحلة تمام" إل المرحلة الثانيةانقر عىل زر " .12
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 المرحلة الثانية "المؤهالت العلمية": 

 

 . ، ...(ماست  ، دبلوم مهندس، اإلجازةالدبلوم )أدخل اسم  .1
  الدبلوم )أدخل  .2

 . (، ... االقتصاد والتدبتر ، الهندسة المدنية، المعلومياتالتخصص الوارد ف 
 . المؤسسة المانحة للدبلوم أدخل .3
  ملف  لدبلوم المحصل عليهل (Scan)قم بإلحاق مسح  .4

 . PDFف 
  شهادة الدبلوم  (Scan)قم بإلحاق مسح  .5

  حالة إذا لم يتم ذكر التخصص ف 
لشهادة التخصص ف 

  ملف 
 . PDFف 

  الدبلوم المحصل عليه وطنيا أو أجنبيا. ما إذا كان يار تقم باخ .6
  ملف  قرار المعادلةل (Scan)قم بإلحاق مسح إذا كان الدبلوم المحصل عليه أجنبيا،  .7

 . PDFف 
إىل  1ضافة دبلوم آخر، المرجو تتبع المراحل من إل  . ضافة الدبلوم" إل إضافة دبلومانقر عىل زر " .8

8 . 
 . المرحلةهذه  تمام" إل ةلثالمرحلة الثاانقر عىل زر " .9

ة الذاتية":   المرحلة الثالثة "الستر

 

  ملف  (Scan)قم بإلحاق مسح  .1
ة الذاتية ف   . PDFللستر
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 . عملية التسجيل تمام" إل تسجيلانقر عىل زر " .2

 الخطوة أعاله تتم مّرة واحدة فقط عند تسجيل الدخول ألّول مرة.  مالحظة: 

شحالواجهة من تعديل وإكمال جميع هذه المعلومات بإمكانك  ة إىل  الرئيسية لفضاء المت  للذهاب مباشر

 . ها الصفحة الخاصة ب
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شيح   وظيفلمباراة الت التر
شيح لها  انطالقا من واجهة المباراة ( المراد الت   

وئ  شيح اإللكت  شيح انقر عىل زر " ،)إذا كانت تدعم الت  الت 

 ": للمباراة
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شيح للمباراةقم بتعبئة نموذج " : الت   " كالتاىل 

 

 تأكد من صحة معلوماتك الشخصية. بالقم  .1
 تأكد من صحة مؤهالتك العلمية. قم بال .2
تك الذاتية. قم بال .3  تأكد من صحة ستر
خيص اإلدارة( لScan، قم بإلحاق مسح )موظفا  تإذا كن ما إذا كنت موظفا أو ال. يار تقم باخ .4    ت 

ف 
 . PDFملف 
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  وضعيةيار تقم باخ .5
شح بها )األشخاص ف    تريد أن تت 

إعاقة أو مكفوىل  األمة  الصفة الت 
  وضعية إعاقة تإذا كن . واألشخاص المتمتعير  بصفة مقاوم(

، قم بإلحاق مسح من األشخاص ف 
(Scanل )ملف  عاقةاإل  بطاقة  

 . PDFف 
شيح.  تأشتر القم ب .6   هذا الطلب للت 

 عىل صحة كل المعلومات الواردة ف 
شيحعملية  تمام" إل شيح للمباراةت  الانقر عىل زر " .7  . الت 

شيح للمباراة"بعد الضغط عىل زر  مالحظة:   . ، سيصبح ملفك غتر قابل للتغيتر "الت 

ك بأنه تم حفظ طلبك إبعد  تمام تقديم طلبك بنجاح، سوف تصلك رسالة اىل بريدك خالل دقائق تختر
شيح ستظهر لديك . كما بنجاح   بهذا الشكل استمارة الت 

طبع "يمكنك طباعتها فوًرا بالضغط عىل زر الت 
 : "االستمارة
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شيح  لمنصب عال  التر

،)  
وئ  شيح اإللكت  شيح لها )إذا كان يدعم الت  انقر عىل زر  انطالقا من واجهة المنصب العىل  المراد الت 

شيح للمنصب"  ": الت 
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شيح للمنصبقم بتعبئة نموذج " : الت   " كالتاىل 

 

 تأكد من صحة معلوماتك الشخصية. قم بال .1
 مؤهالتك العلمية. تأكد من صحة قم بال .2
تك الذاتية. قم بال .3  تأكد من صحة ستر
 . "وثيقة إضافة"جميع الوثائق المطلوبة بالضغط عىل زر ( لScanقم بإلحاق مسح ) .4
شيح.  تأشتر القم ب .5   هذا الطلب للت 

 عىل صحة كل المعلومات الواردة ف 
شيح انقر عىل زر " .6 شيح تمام" إل للمنصبالت   . عملية الت 
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شيح "بعد الضغط عىل زر  مالحظة:   . ، سيصبح ملفك غتر قابل للتغيتر "للمنصبالت 

ك بأنه تم حفظ طلبك إبعد  تمام تقديم طلبك بنجاح، سوف تصلك رسالة اىل بريدك خالل دقائق تختر
شيح ستظهر لديك . كما بنجاح   بهذا الشكل استمارة الت 

طبع "يمكنك طباعتها فوًرا بالضغط عىل زر الت 
 : "االستمارة

 

 

 

 

 

يمكنكم اإلتصال ،لمزيد من المعلومات  

depot-enligne@mmsp.gov.ma 

mailto:depot-enligne@mmsp.gov.ma

