
 المملكة المغربية
  والماءوالنقل واللوجيستيك وزارة التجهيز 

  مديرية الموارد البشرية
  
  

  من الدرجة الثالثة ) مساعد تقني108مائة وثمانية (لتوظيف إعالن عن إجراء مباراة 
  

بمدينة الرباط، وبمدن أخرى إن اقتضى عدد المرشحات والمرشحين ذلك،  2019شتنبر  08 ألحديوم ا اللوجيستيك والماءتنظم وزارة التجهيز والنقل و
  : ميكانيك السيارات أو إصالح مركبات السيارات؛من الدرجة الثالثة في تخصص ) مساعد تقني108مائة وثمانية (مباراة لتوظيف 

  

المهني المسلمة من طرف المؤسسات المؤهلة لتسليم هذه الشهادة الحاصلين على شهادة التأهيل  ،من جنسية مغربيةتفتح هذه المباراة في وجه المرشحين 
لمهني حسبما وقع تغييره ) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين ا1987يناير  9( 1407جمادى األولى  8الصادر في  2.86.325طبقا للمرسوم رقم 

"ج" أو "د" البالغين من ل، والمتوفرين على رخصة السياقة من صنف ، أو إحدى الشهادات المحددة طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العموتتميمه
الصحيحة، سنة على األكثر في فاتح يناير من السنة الجارية. ويمكن تمديد حد السن األعلى لفترة تعادل فترة الخدمات  40سنة على األقل و 18العمر 

  سنة. 45الممكن تصحيحها ألجل التقاعد دون أن تتجاوز  أو
  

المناصب المتبارى في شأنها لفائدة األشخاص المتوفرين على صفة مقاوم أو مكفول لألمة أو عسكري قديم أو محارب قديم،  % من25نسبة تخصص 
  معاق؛% لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة الحاملين لبطاقة شخص 7و

 يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:  
 المترشح؛ طرف من وموقع http://e-recrut.mtpnet.gov.maاإللكتروني  بالموقع المعلوماتية البرمجية من مستخرج الترشيح مطبوع -

لكتروني، رقم اإل عنوان البريد، الشخصي: اإلسم الشخصي والعائلي، العنوان عن المترشح المعلومات التالية يتضمنرشح تطلب خطي للم -
  ؛مضاءالهاتف الشخصي، واإل

  ؛اقة التعريف الوطنيةقتها ألصل بطنسخة مشهود بمطاب -

 البيومترية؛ التعريف ةبطاق على يتوفرون ال الذين للمترشحين بالنسبة االزدياد عقد من نسخة -

 المطلوب؛ التخصصفي  التأهيل المهنينسخة مشهود بمطابقتها ألصل شهادة  -

 ؛نسخة من قرار المعادلة عند االقتضاء -

 أو "د"؛ نسخة مشهود بمطابقتها ألصل رخصة السياقة صنف "ج" -

 إعاقة؛ وضعية في لألشخاص بالنسبة" معاق شخص" بطاقة ألصل بمطابقتها مشهود نسخة -

 األمر؛ يعنيهم لمن بالنسبة قديم محارب أو قديم عسكري أو األمة مكفول أو مقاوم صفة تثبت المختصة الجهة من مسلمة شهادة -

 للموظفين تحت طائلة الرفض أو الحذف من الالئحة النهائية للناجحين إذا ما تبين بالنسبة المشغلة اإلدارة منالجتياز المباراة  نهائي ترخيص -

 ؛ الحقا عدم التصريح بصفة موظف

 المطلوبة اإلدارية بالوثائق ملفاتهم باستكمال ملزمون نهائية بصفة الناجحين والمرشحين المرشحات فإن أعاله، المذكورة الوثائق على زيادة 
 االنتظار؛ الئحة من بمرشح تعويضهم طائلة تحت اإلدارة تحدده الذي األجل داخل العمومية ةبالوظيف للتعيين نظاميا

 

 مسطرة الترشيح على الشكل التالي: 

، http ://e-recrut.mtpnet.gov.maيسجل طلب الترشيح على البرمجية اإللكترونية المعدة لهذا الغرض بموقع مديرية الموارد البشرية  -
 ؛ ويرفق بملف الترشيح ويوقع ويطبع

بوزارة التجهيز تقنيين من الدرجة الثالثة مساعدين  الترشيح لهذه المباراة وجوبا بواسطة البريد إلى العنوان التالي: مباراة توظيف ملفيرسل  -
 لقبولآخر أجل  2019غشت  19يعتبر يوم و الحي اإلداري، الرباط شالة 597ب والنقل واللوجيستيك والماء مديرية الموارد البشرية، ص 

 ؛ملفات الترشيح

الثاني  وقدماء العسكريين عن طريق مؤسسة الحسن وقدماء المحاربينيتعين أن توجه ملفات المشاركة في هذه المباراة بالنسبة لمكفولي األمة  -
 وقدماء المحاربين؛ماء العسكريين لقد االجتماعيةلألعمال 

 التحرير؛قدماء أعضاء جيش ق المندوبية السامية للمقاومين وذه المباراة بالنسبة للمقاومين عن طرييتعين أن توجه ملفات المشاركة في ه -

  الشخصية؛وبيان عن معلوماتهم الجتياز المباراة  نهائي خيصبترطلبات المرشحين المنتمين إلى إحدى اإلدارات العمومية  ترفقيجب أن  -
الموقRRRRع  علRRRRى الشRRRRفوية)االختبRRRRارات  –الكتابيRRRRة  (االختبRRRRاراتسRRRRيعلن عRRRRن المرشRRRRحات و المرشRRRRحين المقبRRRRولين الجتيRRRRاز المبRRRRاراة  -

  .public.ma-www.emploiلكتروني  والموقع اإل http://www.mtpnet.gov.ma وزارةللاإللكتروني 
 المتبRRRارى بشRRRأنها حسRRRب الترتيRRRب التخصصRRRاتسRRRيعلن عRRRن نجRRRاح المرشRRRحات و المرشRRRحين فRRRي هRRRذه المبRRRاراة فRRRي حRRRدود المناصRRRب و -

www.emploi-والموقRRRRع االلكترونRRRRي  http://www.mtpnet.gov.ma الموقRRRRع اإللكترونRRRRي للRRRRوزارة علRRRRىواالسRRRRتحقاق 
public.ma. 

  
 إن اإلعالن عن الترشيحات المقبولة و اإلعالن عن نتائج االختبارات الكتابية والشفوية على الموقع اإللكتروني للوزارة -

 http://www.mtpnet.gov.ma   والموقع اإللكترونيpublic.ma-www.emploi يعتبر بمثابة استدعاء للمرشحات ،
كما ستوجه للمترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية والشفوية استدعاءات عبر العنوان اإللكتروني المصرح  والمرشحين المعنيين

  . ، والمسجل بالبرمجية الخاصة بالمباراة المشار إليها أعالهمن طرف المترشح به
      

  .لن يؤخذ بعين االعتبار كل ملف ترشيح يصل بعد األجل المذكور أعاله أو تنقصه وثيقة من الوثائق المطلوبة مالحظة:


