
 

 

 

 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واالسكان وسياسة املدينة
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 اململكة املغربية
 
 

 
 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير

 واإلسكان وسياسة املدينة
 قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير

 الكتابة العامة
العامة والوسائل البشرية املوارد مديرية  

 

 تكوين التقنيين يعن مباراة ولوج معهد إعالن

 ووجدة كنا ملاملتخصصين في التعمير والهندسة املعمارية 

 2020-2019السنة الجامعية  برسم
 

تكوين  يولوج معهدمباراة  9201شتنبر  08يومه االحد ، املدينةوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة تنظم 

 .2020-2019 الدراس ي املوسم برسم وجدةو  كنا ملالتقنيين املتخصصين في التعمير والهندسة املعمارية 
 

  :الترشيحشروط 

 يشترط في املرشحين توفرهم على املؤهالت التالية: 

املوظفين الذي يحدد سنهم األعلى في  ، باستثناء2019دجنبر  31سنة على األكثر إلى غاية  25و17يحدد سن الترشيح ما بين  -

 سنة. 30

نون ، العلوم الرياضية، الهندسة املعمارية، الفالتجريبيةفي الشعب التالية :)العلوم  الثانوي للتعليم  البكالورياشهادة  -

 (،واألشغال العموميةالبناء  ،التشكيلية

شهادة  أو ،)التعمير والهندسة املعمارية، البناء والهندسة املدنية، الرسم املعماري( التالية:الشعب  في شهادة التقنيأو  -

 .من مجموع املقاعد املتبارى بشأنها %10تعادلها، وذلك في حدود 

    .12/20بمعدل عام ال يقل على  على شهادة البكالوريا حصول املرشح -

 التسجيل االلكتروني باملباراة: 

يفتح باب التسجيل باملباراة عبر البوابتين االلكترونيتين لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،  -

) www.muat.gov.ma( و)www.mhpv.gov.ma(   9201غشت  61يوليوز الى غاية  51من  املمتدةالفترة خالل ، وذلك ،

 باستعمال الرمز مسار.

عاله ابتداءا من تاريخ أ تينولي، سيتم نشر لوائح املرشحين املقبولين على البوابتين االلكترونينتقاء األ اإل عند نهاية عملية  -

 . 2019غشت  26

 االستدعاء عبر البوابة االلكترونية.على املرشحين املقبولين الجتياز املباراة تحميل وطبع  -

 التباري:مسطرة 

 في املواد التالية:  9201شتنبر  80حد يوم األ يجرى االختبار الكتابي  كتابي:ار باخت-

  (2الرياضيات والرسم )ساعتان بمعامل. 

 ،(2)ساعتان   بمعامل  نص للتحليل والترجمة إلى اللغة العربية. 

 .9201شتنبر  13الجمعة  من تاريخابتداءا  الكتابياالختبار يعلن على نتائج 

، ويتمحور حول مواضيع عامة وأخرى ذات صلة 9201شتنبر  22حد األ يوم الشفوي  ختبار اال يجرى  شفوي: اختبار -

 التعمير.و  بمجاالت الهندسة املعمارية

http://www.mhpv.gov.ma/


 

 

 مكان االختبار:

 تجرى االختبارات الكتابية والشفوية باملقرات التالية:

 الكتابية:االختبارات  -

  تكوين التقنيينكلية العلوم، حي الزيتون، جامعة موالي إسماعيل مكنا ، بالنسبة للطلبة املسجلين بمعهد 

 .املتخصصين في التعمير والهندسة املعمارية ملكنا 

 ،ين املسجلين بمعهد تكو بالنسبة للطلبة  كلية العلوم القانونية، االقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد األول وجدة

 لوجدة.املتخصصين في التعمير والهندسة املعمارية  التقنيين

 االختبارات الشفوية: -

  تكوين  بالنسبة للطلبة املسجلين بمعهد كنا بماملتخصصين في التعمير والهندسة املعمارية  تكوين التقنيينمعهد

 .املتخصصين في التعمير والهندسة املعمارية ملكنا  التقنيين

  وين التقنيينبالنسبة للطلبة املسجلين بمعهد تك بوجدةاملتخصصين في التعمير والهندسة املعمارية  تكوين التقنيينمعهد 

 لوجدة.املتخصصين في التعمير والهندسة املعمارية 

  

 صفة نهائيةب الناجحين ئح االمتحان الشفوي وكذلك لوائحالكتابي ولوا االمتحانإن لوائح املرشحين املقبولين الجتياز  ملحوظة:

كان وسياسة التعمير واإلسلوزارة إعداد التراب الوطني و  اإللكترونيتين تينبالبواب نشرهادراساتهم باملعهد سيتم  ملتابعة

 .www.mhpv.gov.maو www.muat.gov.ma .املدينة


