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 قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير

 إعــــالن

 الثانيةمن الدرجة  ينمتصرف 08 بإجراء مباراة توظيف
 

بمدينة  2019ماي  12األحد م ( يوإعداد التراب الوطني والتعميرواإلسكان وسياسة المدينة )قطاع  التعميرو إعداد التراب الوطنيوزارة تنظم 
 ( في التخصصات التالية :11 سلم)المن الدرجة الثانية  ( متصرفين8توظيف )لة االرباط مبار

الجغرافية ، (منصبين) ،المخاطر والتدبيرو اإلحصاء االيكونومتري،تخصص  االقتصاد(، ين)منصب تخصص التعمير القانون الخاص الفرنسي
الرباط بكل من  وزارةلا اتوذلك لتعيينهم بإدار (مناصب 04للمجاالت ) اعداد التراب والتنمية المجالية واقتصاد المجاالت والتدبير البيئي تخصص

 .،والداخلةوأكادير 
 %7المناصب لفائدة المرشحين المتوفرين على صفة مقاوم أو مكفول األمة أو عسكري قديم أو محارب قديم و بنسبة من  %25يحتفظ بنسبة 

 .من المناصب لفائدة األشخاص المعاقين
 

 المعامل المدة اإلختبار

يتعلق بمختلف القضاااااااايا القانونية أو اإلقتصاااااااادية أو التدبيرية أو  :اختبار كتابي عام -
 أو اإلنسانية أو العلمية اإلجتماعية

( ساعات3ثالث )  2 

 اإلدارة المعنية أو باالختصاااااصااااات ختصاااااصاااااتا: يتعلق بمجال اختبار كتابي خاص -
 المطلوبة أو بالمهام أو الوظائف المطلوب شغلها.

( ساعات3ثالث )  3 

ف دة مع المترشاااو مواضااايع وقضاااايا مختلفة بها: تناقش فيه لجنة المبارياختبار شففف و -
 نها.بشأ ىمهام أو الوظائف المرتبطة بالدرجة المتبارلمدى قدرته على ممارسة ا تقييم

 30و 15بين  ما

 دقيقة

3 

 

 : شروط المشاركة
 المتوفرين على : المغاربة تفتو هذه المباراة في وجه المرشحين

 ؛سنة على األكثر 45سنة على األقل و 18 -
المسلمة من طرف إحدى المؤسسات الدراسات العليا المعمقة أو الدراسات العليا المتخصصة أو الماستر أو الماستر المتخصص شهادة  -

 المشار إليها إعاله. اتالجامعية الوطنية، أو إحدى الشهادات المعادلة لها طبقا للنظام الجاري به العمل في التخصص
 

 ملف الترشيح :

 . www.muat.gov.maوالتعمير واإلسكان وسياسة املدينة إعداد التراب الوطنيوزارة وصل طلب الترشيح مستخرج من البرمجية املعلوماتية بموقع  -

 وموقع من طرف املترشح؛

 ، اإلمضاء؛اإلسم العائلي والشخص ي، رقم الهاتف، العنوان الشخص ي واإللكترونيالسيد الوزير يبين فيه املترشح :  ىلإطلب خطي  -

 لمترشح؛حديثة لتحمل صورة  (C.V)السيرة الذاتية للمترشح  -

 نسخة مطابقة لألصل لبطاقة التعريف الوطنية؛  -

 نسخة من عقد اإلزدياد بإسم املترشح التزيد مدتها عن ثالثة أشهر؛ -

إن  ةنسخة مصادق على مطابقتها ألصل الدبلوم املطلوب أو إحدى الشهادات املعادلة املحددة طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل مصحوب -

 ؛املعنيينبنسخة من قرار املعادلة صادر عن الجهات املختصة بالنسبة للمترشحين اقتض ى الحال 

  لوريانسخة مصادق على مطابقتها ألصل شهادة الباك -

 )بالنسبة للمرشحين املتوفرين على هذه الصفة(؛ أو معاق نسخة مشهود بمطابقتها ألصل شهادة تثبث صفة مقاوم أو مكفول األمة أو عسكري قديم -

 ترخيص رئيس اإلدارة بالنسبة للمرشحين املوظفين؛ -

 ظرفان من نوع لصاق ذاتي يحمالن الطابع البريدي، إسم و عنوان الشخص املرشح؛ -

 numéro "رقم التسجيل )الرقم املستخرج من برنامج التسجيل( يحمل اسم املترشح وعبارة ر الحجمضع ملف الترشيح داخل ظرف إرسال كبييو   -

d’enregistrement: " ويرسل عن طريق البريد العادي أو يودع بمكتب الضبط املركزي للوزارة  ،مع تحديد املنصب املطلوب في الترشيح والتخصص

وكالة رباط النخيل  21537صندوق البريد  -الرباط-، زاوية شارع املهدي بنبركة والنخيل، حي الرياض 1الكائن بالعنوان التالي : إقامة فضاء النخيل 

 .2019أبريل  18الرباط. وذلك في أجل أقصاه  10107

 ن اإلعتبار(.ي)كل ملف للترشيح يصل بعد األجل املذكور أعاله أو غير مستوف للشروط املطلوبة أو تنقصه وثيقة من الوثائق املذكورة أعاله، لن يؤخذ بع 



 

 ملحوظات هامة :

ال لألعم بالنسبة للمرشحين مكفولي األمة وقدماء العسكريين، يجب أن توجه ملفات ترشيحهم عن طريق مؤسسة الحسن الثاني -

 اإلجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء املحاربين مدعمة بشهادة تحمل هذه الصفة؛

 أما بالنسبة للمرشحين املقاومين فتوجه ملفات ترشيحهم عن طريق املندوبية السامين للمقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير؛ -

ياز تاتهم عن طريق إدارتهم األصلية مشفوعة باملوافقة على اجيجب على املترشحين املنتمين إلحدى اإلدارات العمومية تقديم طلب -

 والحذف من الالئحة النهائية للناجحين إذا ما تبين الحقا عدم التصريح بصفة موظف؛املباراة، تحت طائلة الرفض 

)تمنح عن كل  20من  10املترشحون الحاصلون على معدل، في اإلختبارات الكتابية، اليقل عن  ةالشفوي اتيتأهل الجتياز اإلختبار  -

 ؛(20من  5وتعتبر أقصائية كل نقطة تساوي أو تقل عن  20إلى  0اختبار نقطة من 

تروني للوزارة في املوقع اإللك (االختبارات الشفوية -االختبارات الكتابية )ات سيعلن عن املرشحات واملرشحين املقبولين الجتياز املبار  -

www.muat.gov.ma  واملوقع اإللكترونيpublic.ma-www.emploiويعتبر ذلك بمثابة استدعاء للمترشحين املعنيين؛ ، 

في حدود املناصب املتبارى بشأنها في املوقع اإللكتروني للوزارة  ياتسيعلن عن نجاح املرشحات واملرشحين في هذه املبار   -

www.muat.gov.ma ي واملوقع اإللكترونwww.emploi-public.ma؛ 

املوقع املوقع اإللكتروني للوزارة و  علىسستتم إن اإلعالن عن الترشيحات املقبولة واإلعالن عن نتائج االختبارات الكتابية والشفوية 

 ، ويعتبر بمثابة استدعاء للمرشحات واملرشحين املعنيينwww.emploi-public.maاإللكتروني 
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