
               

 المملكة المغربية
 التجهيز و النقل و اللوجيستيكوزارة 

 مديرية الموارد البشرية
 
 

 من الدرجة الثانية متصرفامتصرفة و (94تسعة وأربعين ) لتوظيفإعالن عن إجراء مباراة 
 

       المرشحات وبمدن أخرى إن اقتضى عدد الرباط،  ةنيبمد 7102فبراير  19األحد  واللوجيستيك يوم تنظم وزارة التجهيز والنقل

تخصص العلوم االقتصادية في شعب: من الدرجة الثانية  متصرفامتصرفة و (94تسعة وأربعين )اة لتوظيف مبار ،ذلكالمرشحين و

 قانون المنازعات، ماستر المالحة التجارية. ،والنمذجة" االقتصاد القياسي"

ا ، دبلوم الدراسات العليالمعمقة على دبلوم الدراسات العليا الحاصلينمغربية، من جنسية  تفتح هذه المباراة في وجه المرشحين
المتخصصة، الماستر أو الماستر المتخصص، أو على إحدى الشهادات المعادلة المحددة قائمتها طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها 

  ة.األكثر عند فاتح يناير من السنة الجاريسنة على  94سنة على األقل  01البالغين من العمر ، العمل
 
  

مكفول لألمة أو عسكري قديم  من المناصب المتبارى في شأنها لفائدة األشخاص المتوفرين على صفة مقاوم أو  %74تخصص نسبة 
نجاح مرشح من و في حال عدم  لفائدة األشخاص المعاقين الحاملين لبطاقة "شخص معاق" % 2كما تخصص نسبة  أو محارب قديم،

 .هذه الفئة، تخصص المناصب المرصودة لها إلى المرشحين االخرين
  

مباراة توظيف  :إلى، )وهو آخر أجل لقبول الترشيحات( 7132يناير  31قبل يوم الجمعة البريد ترسل ملفات الترشيح بواسطة 
 الرباط شالة،  الحي اإلداري، 442ص ب  ،البشريةالموارد  مديريةواللوجيستيك  لالتجهيز والنق بوزارةالثانية المتصرفين من الدرجة 

لكترونية عن طريق الموقع  :              "  المدرج على البوابة اإل  Formulaireو يتعين على كل مرشحة و مرشح أن يعبئ المطبوع "
recrut.mtpnet.gov.ma-http://e   طبعه و إرفاقه بملف الترشيحو . 

 

 :يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية
 

 المطبوع المذكور أعاله،  -

العنوان  ،البريدي عنوانال سم الشخصي والعائلي،و الذي يحمل المعلومات التالية : اإل لمرشحللمرشحة أو ا طلب خطي  -
 االلكتروني، رقم الهاتف الشخصي، واالمضاء.

 الشعب المطلوبة، الدبلوم المشار إليه أعاله فينسخة مشهود بمطابقتها ألصل  -
 .قرار المعادلة عند االقتضاءنسخة من  -

 ،نسخة مشهود بمطابقتها ألصل بطاقة التعريف الوطنية -

 (،بالنسبة لألشخاص المعاقين)شهادة التسجيل في لوائح المعاقين  -

بالنسبة لألشخاص ) مقاوم أو مكفول لألمة أو عسكري قديم أو محارب قديمتثبت صفة  نسخة مشهود بمطابقتها لألصل، -
 (.مكفول لألمة أو عسكري قديم أو محارب قديم المتوفرين على صفة مقاوم أو

  ( أشهر(.11المذكورة أعاله ال يجب أن يتجاوز تاريخ تسليمها ثالثة ) ق) الوثائ
 

ؤسسة م المباراة بالنسبة لمكفولي األمة و قدماء المحاربيـــن وقدماء العسكريين عن طريق* يتعين أن توجه ملفات المشاركة في هذه 
 العسكريين و قدماء المحاربين. ءجتماعية لقدماالثاني لألعمال اال نالحس

جيش  أعضاءوقدماء للمقاومين  ةالسامي ية* يتعين أن توجه ملفات المشاركة في هذه المباراة بالنسبة للمقاومين عن طريق المنـدوب
 التحرير.

رئيس المصلحة الذي يشفعها بالموافقة و ببيان عن  يجب أن ترفع طلبات المرشحين المنتمين إلحدى اإلدارات العمومية من طرف*   
 . معلوماتهم الشخصية

 
فيييي الموقيييع  الشيييفوية(االختبيييارات  –الكتابيييية  )االختبييياراتالجتيييياز المبييياراة  والمرشيييحين المقبيييولينسييييعلن عييين المرشيييحات  -

 .www.emploi-public.maااللكتروني للوزارة والموقع  ياإللكترون

المرشييحين فييي هييذه المبيياراة فييي حييدود المناصييب والشييعب المتبييارى بشييأنها حسييب الترتيييب المرشييحات و سيييعلن عيين نجيياح  -       
 .www.emploi-public.maللوزارة والموقع االلكتروني  يفي الموقع اإللكترون واالستحقاق، 

ملزميييون  حين بصيييفة نهائيييية فيييي هيييذه المبييياراةالنييياج والمرشيييحين المرشيييحات فييي ن  ،عيييالوة عليييى الوثيييائق الميييذكورة أعييياله -       
 نظاميا للتعيين بالوظيفة العمومية.  المطلوبةبتتميم ملفاتهم بالوثائق اإلدارية 

موقع للوزارة وال يإن االعالن عن الترشيحات المقبولة و االعالن عن نتائج االختبارات الكتابية والشفوية على الموقع اإللكترون -      
 ، يعتبر بمثابة استدعاء للمرشحات و المرشحين المعنيين. public.ma-www.emploiااللكتروني  

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

 

http://e-recrut.mtpnet.gov.ma/
http://www.emploi-public.ma/

