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 قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير

 إعــــالن
 من الدرجة الثالثة ( تقنيين07)بإجراء مباراة توظيف 

 
تقنيين من الدرجة ( 07بمدينة الرباط مباراة لتوظيف )  2018شتنبر  16حد االالتعمير واإلسكان وسياسة المدينة يوم وتنظم وزارة إعداد التراب الوطني 

 ةالشبكات المعلوماتي: المصالح الخارجية (،منصب واحد: كتابة اإلدارة )بالمصالح المركزية( في التخصصات  و حسب التوزيع التالي :9الثالثة )السلم 
 و تطوان و مراكشو  بالمدارس الوطنية للهندسة المعمارية بكل من فاس همنيتعوسيتم مناصب(؛ المحاسبة )منصب واحد(  03كتابة اإلدارة ) ؛(منصبين)

 أكادير.
 %7( لفائدة المرشحين المتوفرين على صفة مقاوم أو مكفول األمة أو عسكري قديم أو محارب قديم و بنسبة يننصبممن المناصب ) %25يحتفظ بنسبة 
 لفائدة األشخاص المعاقين.( منصب واحد)من المناصب 

 المباراة على: تشتمل

 المعامل المدة اإلختبار

 2 ( ساعات3ثالث ) : تحرير موضوع في المجاالت ذات الصلة بقطاع التعمير وإعداد الترب الوطني. 1الكتابي  -1

 3 ( ساعات4أربع ) : تحرير موضوع أو إعداد تقرير أو التعليق على نص ذي صلة بالتخصصات المطلوبة 2الكتابي  -2

شفوي :  -3 ضيع مختلفة بهدف تقييم مدى قدرته على اختبار  تناقش فيه لجنة المبارة مع المترشح موا
 ممارسة المهام أو الوظائف المرتبطة بالدرجة المتبارى بشأنها.

 30و  15مابين 
 دقيقة

2 

 : شروط المشاركة
  المتوفرين على:جنسية المغربية ذوي ال تفتح هذه المباراة في وجه المرشحين 
 18  و يمكن تمديد حد السن األعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها  2018في فاتح يناير  سنة على األكثر 40سنة على األقل

 سنة؛ 45ألجا التقاعد دون أن يتجاوز 
  بسن نظام عام 1987يناير  9در في الصا 2.86.325شهادة تقني متخصص المسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة بالمرسوم

 .في التخصصات المطلوب ، أو إحدى الشهادات المعادلة لها طبقا للنظام الجاري به العمللمؤسسات التكوين المهني
 ملف الترشيح :

  الموقع اإللكترونيالترشيح مستخرج من بوصل http://www.muat.gov.ma/?q=fr/article/concours موقع من طرف المترشح؛ 

 اإلسم العائلي والشخصي، رقم الهاتف، العنوان الشخصي واإللكتروني، اإلمضاء؛يتضمن  الي السيد الوزير طلب خطي 
  السيرة الذاتية للمترشح(C.V) تحمل صورة المترشح؛  
  ؛بطاقة التعريف الوطنيةألصل مشهود بمطابقتها نسخة 
 أشهر؛ نسخة من عقد اإلزدياد بإسم المترشح التزيد مدتها عن ثالثة 
  مطابقتها ألصل الدبلوم المطلوب أو إحدى الشهادات المعادلة المحددة طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل مصحوبة بنسخة من ب مشهودنسخة

 ؛المعادلة صادر عن الجهات المختصةقرار 
  مطابقتها ألصل شهادة الباكلوريا؛ب مشهودنسخة 
  ؛بالنسبة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة معاقنسخة مشهود بمطابقتها ألصل بطاقة 
 نسخة مشهود بمطابقتها ألصل شهادة تثبث صفة مقاوم أو مكفول األمة أو عسكري قديم )بالنسبة للمرشحين المتوفرين على هذه الصفة(؛ 
 ترخيص رئيس اإلدارة بالنسبة للمرشحين الموظفين؛ 
  ،إسم و عنوان الشخص المرشح؛ظرفان من نوع لصاق ذاتي يحمالن الطابع البريدي 
  رقم التسجيل" سم المترشح وعبارةإيحمل  يوضع ملف الترشيح داخل ظرف إرسال كبير الحجم numéro d’enregistrement: مع تحديد "، 

العنوان الكائن بويرسل عن طريق البريد العادي أو تودع بمكتب الضبط المركزي للوزارة  المنصب المطلوب في الترشيح والتخصص،على الظرف، 
 10107وكالة رباط النخيل  21537صندوق البريد  -الرباط-، زاوية شارع المهدي بنبركة والنخيل، حي الرياض 1التالي : إقامة فضاء النخيل 
 .2018يوليوز  18 الرباط. وذلك في أجل أقصاه

 أو تنقصه وثيقة من الوثائق المذكورة أعاله، لن يؤخذ بعين اإلعتبار(. )كل ملف للترشيح يصل بعد األجل المذكور أعاله أو غير مستوف للشروط المطلوبة
 ملحوظة :

بالنسبة للمرشحين مكفولي األمة وقدماء العسكريين، يجب أن توجه ملفات ترشيحهم عن طريق مؤسسة الحسن الثاني لألعمال اإلجتماعية  -
 الصفة؛لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين مدعمة بشهادة تحمل هذه 

 للمقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير؛ ةرشيحهم عن طريق المندوبية الساميأما بالنسبة للمرشحين المقاومين فتوجه ملفات ت -
يجب على المترشحين المنتمين إلحدى اإلدارات العمومية تقديم طلباتهم عن طريق إدارتهم األصلية مشفوعة بالموافقة على اجتياز  -

 الرفض أو الحذف من الالئحة النهائية للناجحين إذا ما تبين الحقا عدم التصريح بصفة موظف؛ ، تحت طائلةةالمبارا
 ؛قطة إقصائيةندون الحصول على  20من  10يتأهل الجتياز اإلختبار الشفوي المترشحون الحاصلون على معدل اليقل عن  -
نهائية وكذلك عن النتائج ال (االختبارات الشفوية -االختبارات الكتابية سيعلن عن المرشحات والمرشحين المقبولين الجتياز المباراة ) -

 ؛public.ma-www.emploiوالموقع اإللكتروني  أعاله،في الموقع اإللكتروني للوزارة للمباراة 
والموقع  ،أعاله الموقع اإللكتروني للوزارة االختبارات الكتابية والشفوية علىإن اإلعالن عن الترشيحات المقبولة واإلعالن عن نتائج  -

 ، ويعتبر بمثابة استدعاء للمرشحات والمرشحين المعنيين.www.emploi-public.maاإللكتروني 
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