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 قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير

 إعــــالن
 من الدرجة الثالثة تقنيين 02بإجراء مباراة توظيف 

 

بمدينة  2019ماي  12األحد م ( يوإعداد التراب الوطني والتعميرواإلسكان وسياسة المدينة )قطاع  التعميرو إعداد التراب الوطنيوزارة تنظم 

فاس بكل من  بالمدارس الوطنية للهندسة المعمارية البرمجة المعلوماتية تخصص( 9من الدرجة الثالثة )السلم  تقنيين 02توظيف لة االرباط مبار

    وأكادير

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

 المعامل المدة اإلختبار

تحرير موضووووو  فم المجاات اات الصوووولة بقطا  التعمير و عداد  :اختبار كتابي عام -
 التراب الوطنم.

( ساعات3ثالث )  2 

أو  عداد تقرير أو التعليق على نص اي صوووولة : تحرير موضووووو  خاصاختبار كتابي  -
 بالتخصصات المطلوبة

( ساعات4) أربع  3 

ييم مدى ف تقدمع المترشووم مواضوويع مختلفة به المبراةتناقش فيه لجنة  :شففيوياختبار  -
 بشأنها. ىمهام أو الوظائف المرتبطة بالدرجة المتبارلقدرته على ممارسة ا

 30و 15بين  ما
 دقيقة

2 

 : المشاركةشروط 

 على:المتوفرين المغاربة  تفتم هاه المباراة فم وجه المرشحين
حد السن األعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها  ويمكن تمديد سنة على األكثر 40سنة على األقل  18 -

 سنة؛ 45ألجا التقاعد دون أن يتجاوز 
، أو  حدى الشهادات 2.86.325مؤسسات التكوين المهنم المحدثة بالمرسوم تقنم متخصص المسلم من طرف  حدى شهادة  -

 المعادلة لها طبقا للنظام الجاري به العمل.
 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 :  إلىطلب خطي  -

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

 نسخة مطابقة لألصل لبطاقة التعريف الوطنية؛  -

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

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 

 نسخة مصادق على مطابقتها ألصل شهادة الباكلوريا؛ -

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

 ترخيص رئيس اإلدارة بالنسبة للمرشحين املوظفين؛ -

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

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

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

 ار(.بللترشيح يصل بعد األجل املذكور أعاله أو غير مستوف للشروط املطلوبة أو تنقصه وثيقة من الوثائق املذكورة أعاله، لن يؤخذ بعين اإلعت)كل ملف  



 

 ملحوظات هامة :

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؛

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

ياز تريق إدارتهم األصلية مشفوعة باملوافقة على اجيجب على املترشحين املنتمين إلحدى اإلدارات العمومية تقديم طلباتهم عن ط -

 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  واملوقع اإللكترونيwww.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 املعنيين.www.emploi-public.maاإللكتروني 

 

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

