
 

 

  توظيفل ياتمبار  03بإجراء إعــــالن 
 )منصب واحد( ضعية إعاقةو لألشخاص في  من الدرجة األولى مهندس معماري 

 مناصب( 05)متصرف من الدرجة الثانية  
(2)منصبين  من الدرجة الثالثة تقني  

 إعداد التراب الوطني والتعميرقطاع ب
 

 تايمبار  03بمدينة الرباط  2020 يناير  05م األحد ( يو )قطاع إعداد التراب الوطني والتعميروالتعمير واإلسكان وسياسة املدينة  إعداد التراب الوطنيتنظم وزارة 

في تقني من الدرجة الثالثة ( 02و) متصرفين من الدرجة الثانية( 05و)من الدرجة األولى مخصص لألشخاص في وضعية إعاقة، ( مهندس معماري 01)لتوظيف 

 التالي: وحسب التوزيعالتخصصات 
 

 المعامل المدة االختبار التعيين عدد المناصب و التخصص االطار

 مهندس معماري

من الدرجة 

 األولى

 المصالح المركزية الهندسة المعمارية 01

 السووووياسوووواي  لاموميص ة ي  ل وووو ص تحرير موضوووووت يرت    :اختبار كتابي عام -
  ق ات  لتامير وإعد د  لتر ب  لو ني.

( 3ثالث )

 ساعاي
2 

تحرير موضوووووووت او إعد د تقرير او  لتا ين ع ي ن  ة  :  اختبار كتابي خاص -
   ص  االخت ا اي  لم  و ص.

( 4) ار ع

 ساعاي
3 

ف تقييم دمع  لمترشح مو ضيع مخت فص  ه ر ةا لم : تناقش فيه لجنص اختبار شفوي -
 مهام او  لوظائف  لمرت  ص  الدرجص  لمت ار   شأنها.لمدى قدرته ع ي ممارسص  

 15 ين  ما

 دقيقص 30و
2 

متصرف من 

 الدرجة الثانية

01 
الطاقات المتجددة و / أو التنمية 

 المصالح المركزية- المستدامة

المدرسة الوطنية -

 للهندسة المعمارية

المعهد الوطني  -

 للتهيئة والتعمير

لتد يريص او او    القت اديصيتا ن  مخت ف  لقضايا  لقانونيص او  :اختبار كتابي عام -
  إلجتماعيص او  إلنسانيص او  لا ميص

( 3ثالث )

 ساعاي
2 

 إلد رة  لمانيص او  خت ا اي : يتا ن  مجال اختبار كتابي خاص -  اللوجستيك 01
  لم  و ص او  المهام او  لوظائف  لم  وب شغ ها.  االخت ا اي

( 3ثالث )

 ساعاي
3 

 التربية في الرياضيات والتكنولوجيا 01

01 
 القانون العام باللغة الفرنسية

 العلوم اإلدارية أو التعمير تخصص
ة مع  لمترشح مو ضيع وقضايا مخت فص  تناقش فيه لجنص  لم ار :ياختبار شفو -

مهام او  لوظائف  لمرت  ص  الدرجص لمدى قدرته ع ي ممارسص  ف تقييم د ه
  شأنها. ى لمت ار

 15 ين  ما

دقيقص 30و  
3 

 التهيئة والتعمير 01

تقني من الدرجة 

 الثالثة

 تقنيات كتابة اإلدارة 01
 المصالح المركزية-

 الخارجيةالمصالح -

 لمجاالي ة ي  ل ووووووو ص  ق ات  لتامير تحرير موضووووووووت في  :اختبار كتابي عام -
 ب  لو ني. وإعد د  لتر

( 3ثالث )
 ساعاي

2 

: تحرير موضووووووووت او إعد د تقرير او  لتا ين ع ي ن  ة  خاصاختبار كتابي  -
   ص  التخ  اي  لم  و ص

( 4) ار ع
 ساعاي

3 

01 
الهندسة المعمارية والتعمير  

 والبناء والهندسة المدنية

ف تقييم دمع  لمترشووح مو ضوويع مخت فص  ه  لم ر ةتناقش فيه لجنص  :شفففوياختبار  -
  شأنها. ىمهام او  لوظائف  لمرت  ص  الدرجص  لمت ارلمدى قدرته ع ي ممارسص  

 15 ين  ما
 دقيقص 30و

2 

 

 

من املناصب لفائدة املرشحين املتوفرين  %25يحتفظ بنسبة  ،لكل إطار بناء على املقتضيات القانونية الجاري بها العمل وكذا عدد املناصب املالية املخصصة

رجة من الد أحدهما للمهندس املعماري  في وضعية إعاقةلفائدة األشخاص  انمنصبيخصص  ،على صفة مقاوم أو مكفول األمة أو عسكري قديم أو محارب قديم

 .(2019على كل املناصب املحدثة برسم سنة  املخصصة لهذه الفئة %7)نسبة لمتصرفين من الدرجة الثانية، األولى والثاني ل
 

 : شروط املشاركة

 املتوفرين على :املغاربة في وجه املرشحين  تايتفتح هذه املبار 

 18  ن التقاعد دو  لسنة على األكثر و يمكن تمديد حد السن األعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو املمكن تصحيحها ألج 40سنة على األقل

مهندس معماري من الدرجة األولى  يدرجتبالنسبة ل على األكثر ةسن 45سنة على األقل و 18؛ والبالغين من العمر بالنسبة للتقنيين سنة 45أن يتجاوز 

 ؛ومتصرف من الدرجة الثانية

  اي بهالجار  للمقتضيات القانونيةأو إحدى الشهادات املعادلة لها طبقا الوطنية املعتمدة، شهادة التخصص املطلوب املسلمة من طرف املؤسسات 

 وهي كاالتي: العمل

 ؛رس الوطنية للهندسة املعمارية أو إحدى الشهادات املعادلة لها طبقا للنظام الجاري به العملامسلمة من طرف املدشهادة  :مهندس معماري  -

أو املاستر املتخصص املسلمة من طرف إحدى  الدراسات العليا املعمقة أو الدراسات العليا املتخصصة أو املاستر  شهادة :متصرف من الدرجة الثانية -

هيئة بالنسبة لتخصص التو ، العمل االجاري به للمقتضيات القانونيةطبقا  ذه الشهاداتأو إحدى الشهادات املعادلة له املؤسسات الجامعية الوطنية

 لمقتضيات القانونيةلطبقا ا ، أو إحدى الشهادات املعادلة لهاملاستر في التهيئة والتعمير املسلمة من طرف املعهد الوطني للتهيئة والتعميرشهادة والتعمير 

 العمل. االجاري به

ا إحدى الشهادات املعادلة لهأو  2.86.325ملنهي املحدثة باملرسوم من طرف مؤسسات التكوين ا ةمسلممتخصص تقني  شهادة :الثالثةتقني من الدرجة  -

صص مسلمة شهادة تقني متخ الهندسة املعمارية والتعمير والبناء والهندسة املدنيةبالنسبة لتخصص ، و العمل االجاري به للمقتضيات القانونيةطبقا 

للمقتضيات بقا ا طإحدى الشهادات املعادلة له أو  ،الهندسة املعمارية والتعمير والبناء والهندسة املدنية من طرف معاهد تكوين التقنيين املتخصصين في

 العمل االجاري به القانونية
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 اململكة املغربية
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 واإلسكان وسياسة املدينة
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 قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير



 

 

 

 

 ملف الترشيح :

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

 وموقع من طرف املترشح؛

 ، اإلمضاء؛اإللكترونياإلسم العائلي والشخص ي، رقم الهاتف، العنوان الشخص ي و يبين فيه املترشح :  ةالوزير  ةالسيد ىطلب خطي ال -

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

 نسخة مطابقة لألصل لبطاقة التعريف الوطنية؛  -

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

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

 ؛املعنيينصادر عن الجهات املختصة بالنسبة للمترشحين البنسخة من قرار املعادلة اقتض ى الحال 

 ؛دة الباكلوريانسخة مصادق على مطابقتها ألصل شها -

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

 ترخيص رئيس اإلدارة بالنسبة للمرشحين املوظفين؛ -

تبين نوعية الترتيبات التيسيرية ذات الصلة بنوعية إعاقة املترشح، تسحب من املصلحة املكلفة باستقبال ملفات الترشيح  اإلعاقةبطاقة تلحق بشاهدة  -

 بمساعدة املوظف املعين لهذا الغرض؛ وتعبأ

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

d’enregistrement: " ودع بمكتب الضبط املركزي للوزارةويرسل عن طريق البريد العادي أو ي ،مع تحديد املنصب املطلوب في الترشيح والتخصص 

وكالة رباط النخيل  21537صندوق البريد  -الرباط-رياض ، زاوية شارع املهدي بنبركة والنخيل، حي ال1الكائن بالعنوان التالي : إقامة فضاء النخيل 

 .2019 دجنبر  25الرباط. 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 

 

 : ات هامةملحوظ

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

 اإلجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء املحاربين مدعمة بشهادة تحمل هذه الصفة؛

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

ياز تيجب على املترشحين املنتمين إلحدى اإلدارات العمومية تقديم طلباتهم عن طريق إدارتهم األصلية مشفوعة باملوافقة على اج -

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

 

بالنسبة للمتصرفين  20من  10اليقل عن في اإلختبارات الكتابية،  ،املترشحون الحاصلون على معدل ةالشفوي اتيتأهل الجتياز اإلختبار  -

وتعتبر أقصائية كل نقطة تساوي أو  20إلى  0)تمنح عن كل اختبار نقطة من بالنسبة للمهندسين املعماريين  20من  12والتقنيين و

 ؛(بالنسبة للمتصرفين 20من  5بالنسبة للمهندسين املعماريين والتقنيين، و تقل عن  20من  5تقل عن 

 

روني للوزارة في املوقع اإللكت (ةاالختبارات الشفوي -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  واملوقع اإللكترونيwww.emploi-public.ma؛ 

ع املوقع اإللكتروني للوزارة واملوق علىتم يسإن اإلعالن عن الترشيحات املقبولة واإلعالن عن نتائج االختبارات الكتابية والشفوية  -

 ، ويعتبر بمثابة استدعاء للمرشحات واملرشحين املعنيين.www.emploi-public.maاإللكتروني 

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

