
 المملكة المغربية
 وزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك والماء

 مديرية الموارد البشرية
 
 

 للدولة من الدرجة األولى ين( مهندس06) ستةإعالن عن إجراء مباراة لتوظيف 
 

 ينمهندس (06) ستةمباراة لتوظيف ينة الرباط، بمد  2018ماي  20األحد يوم والماء و اللوجيستيك  التجهيز والنقلتنظم وزارة 
 ."الطرق" تخصص الهندسة المدنيةشعبة للدولة من الدرجة األولى: 

     
 الحاصلين ،األكثر على سنة 45 و األقل على سنة 18 العمر من البالغين ،ية مغربيةسترشحين من جنالم وجه في المباراة هذه تفتح
 إحدى على أو لتسليمها المؤهلة الوطنية الجامعية المؤسسات أو المعاهد أو المدارس طرف من المسلمة" دولة مهندس" شهادة على

 العمل. بها الجاري النظامية للمقتضيات طبقا قائمتها المحددة المعادلة الشهادات
مكفول لألمة أو عسكري قديم  من المناصب المتبارى في شأنها لفائدة األشخاص المتوفرين على صفة مقاوم أو  %25تخصص نسبة 

  .في وضعية إعاقةلفائدة األشخاص  % 7أو محارب قديم، كما تخصص نسبة 

 يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية: 
 

 من وموقع http://e-recrut.mtpnet.gov.ma  اإللكتروني بالموقع المعلوماتية البرمجية من مستخرج الترشيح مطبوع -

 ؛ المترشح طرف

 الهاتف رقم الشخصي، العنوان، والعائلي الشخصي اإلسم: التالية المعلومات يتضمن المرشح أو للمرشحة خطي طلب -
 ؛واإلمضاء فيه المباراة اجتياز المراد التخصص الشخصي،

 ؛الوطنية التعريف بطاقة ألصل بمطابقتها مشهود نسخة -

 ؛ ةالتعريف البيو متري ةعلى بطاق ننسخة من عقد االزدياد بالنسبة للمترشحين الذين ال يتوفرو -

 طبقا لها المعادلة الشهادات إحدى" أو المطلوب التخصص فيمهندس دولة  شهادةألصل  بمطابقتها مشهود نسخة -
 الخاص بالمعني باألمر "المعادلة قرار من عليها مصادق بنسخة وجوبا مصحوبة العمل بها الجاري النظامية للمقتضيات

 ؛عند االقتضاء

 التخصص؛ تتضمن ال التي للدبلومات بالنسبة بوضوح التخصص تبين للدبلوم المانحة المؤسسة من مسلمة شهادة -

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

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

 ؛ للموظفين بالنسبة المشغلة اإلدارة من نهائي ترخيص -

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

 االنتظار؛ الئحة
 مسطرة الترشيح على الشكل التالي: 

-http ://eيسجل طلب الترشيح على البرمجية اإللكترونية المعدة لهذا الغرض بموقع مديرية الموارد البشرية  -

recrut.mtpnet.gov.ma  2018ماي  11يوم وذلك قبل الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال من                         

  والذي يعتبر آخر أجل للتسجيل، ويطبع ويرفق بملف الترشيح ؛

الترشيح لهذه المباراة وجوبا بواسطة البريد إلى العنوان التالي: مباراة توظيف مهندسي الدولة من الدرجة  ملفيرسل  -

     داري، الرباط شالة؛الحي اإل 597األولى بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء مديرية الموارد البشرية، ص ب 

 ؛ ملفات الترشيح لقبولآخر أجل   2018ماي  11 يعتبر يوم و 

يتعين أن توجه ملفات المشاركة في هذه المباراة بالنسبة لمكفولي األمة و قدماء المحاربين وقدماء العسكريين عن طريق  -

 لقدماء العسكريين و قدماء المحاربين. االجتماعيةالثاني لألعمال  مؤسسة الحسن

 وقدماء أعضاءيتعين أن توجه ملفات المشاركة في هذه المباراة بالنسبة للمقاومين عن طريق المندوبية السامية للمقاومين  -

 جيش التحرير.

بالموافقة  يجب أن ترفع طلبات المرشحين المنتمين إلى إحدى اإلدارات العمومية من طرف رئيس المصلحة الذي يشفعها -

 وببيان عن معلوماتهم الشخصية؛

  االختبييييارات الشييييفوية    –سيييييعلن عيييين المرشييييحات و المرشييييحين المقبييييولين الجتييييياز المبيييياراة   االختبييييارات الكتابييييية
www.emploi-كترونيييييييي  اإل والموقيييييييع http://www.mtpnet.gov.maفيييييييي الموقيييييييع اإللكترونيييييييي لليييييييوزارة 

public.ma. 
 المتبيييارى بشيييأنه التخصيييصسييييعلن عييين نجييياح المرشيييحات و المرشيييحين فيييي هيييذه المبييياراة فيييي حيييدود المناصيييب و 

والموقييييييع  http://www.mtpnet.gov.maالموقييييييع اإللكترونييييييي للييييييوزارة  علييييييىحسييييييب الترتيييييييب، واالسييييييتحقاق 
 .www.emploi-public.maااللكتروني 

        
  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 ،
 و المرشحين المعنيين. 

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