
 

 المملكة المغربية
 التجهيز و النقل و اللوجيستيكوزارة 

 مديرية الموارد البشرية
 
 

 تقنية وتقني من الدرجة الثالثة( 521)مائة وخمسة وعشرون  لتوظيفإعالن عن إجراء مباراة 
 

بمدينة الرباط، وبمدن أخرى إن اقتضى عدد المرشحين  2152يناير  22و  22السبت واألحد يومي  واللوجيستيك  تنظم وزارة التجهيز والنقل
من الدرجة الثالثة بالمصالح الخارجية للوزارة في الشعب أو التخصصات أو وتقنية ( تقنيا 521ذلك، مباراة لتوظيف مائة وخمسة وعشرون )

                              معلوميات التدبير /منصبا(  52)تدبير المقاوالت  /مناصب(  51)هندسة المياه  /منصبا(  51المسالك التالية: الهندسة المدنية )الطرق:
( informatique de gestion( )83 .)منصبا 
 

هد االحاصلين على دبلوم التقني المتخصص المسلم من طرف المع من جنسية مغربية،المرشحين المرشحات و تفتح هذه المباراة في وجه 
األشغال العمومية، ومعاهد التكوين المهني المختصة التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، المسلمة من تقنيي في تكوين  ةالمتخصص

يناير  10) 5011من جمادى األولى  3الصادر في  26356821طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم:
وين المهني كما وقع تغييره وتتميمه  أو على إحدى الشهادات المعادلة المحددة قائمتها طبقا للمقتضيات ( بسن نظام عام لمؤسسات التك5031

  .فاتح يناير من السنة الجاريةعند سنة على األكثر  01سنة على األقل و 53البالغين من العمر ، النظامية الجاري بها العمل
 

مكفول لألمة أو عسكري قديم أو  لفائدة األشخاص المتوفرين على صفة مقاوم أو من المناصب المتبارى في شأنها  %21تخصص نسبة  
و في حال عدم نجاح مرشح من هذه الفئة،  لفائدة األشخاص المعاقين الحاملين لبطاقة "شخص معاق" % 1كما تخصص نسبة  محارب قديم،

 .تخصص المناصب المرصودة لها إلى المرشحين االخرين
 

مباراة توظيف التقنيين من  :إلى، )وهو آخر أجل لقبول الترشيحات( 2152يناير  51يوم الجمعة  قبلالبريد ترسل ملفات الترشيح بواسطة 
  الرباط شالة. الحي اإلداري، 101ص ب  ،البشريةالموارد مديرية  واللوجيستيك لالتجهيز والنق بوزارةالثالثة الدرجة 

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

 

 :يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية
 

 المطبوع المذكور أعاله،  -

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

 في الشعب المطلوبة، شهادة التقني المتخصص نسخة مشهود بمطابقتها ألصل  -

 ،دلة عند االقتضاءقرار المعانسخة من  -

 ،نسخة مشهود بمطابقتها ألصل بطاقة التعريف الوطنية -

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

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

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

 نلحسمؤسسة ا وقدماء العسكريين عن طريق وقدماء المحاربيـــنيتعين أن توجه ملفات المشاركة في هذه المباراة بالنسبة لمكفولي األمة  -
 .وقدماء المحاربينالعسكريين  ءجتماعية لقدماالثاني لألعمال اال

 تحرير.جيش ال أعضاءوقدماء للمقاومين  ةالسامي يةيتعين أن توجه ملفات المشاركة في هذه المباراة بالنسبة للمقاومين عن طريق المنـدوب -
 وببيان عنيجب على المترشحين المنتمين إلحدى اإلدارات العمومية تقديم طلباتهم عن طريق إدارتهم األصلية مشفوعة بالموافقة  -

 معلوماتهم الشخصية.
 
فييييي الموقيييييع  الشييييفوية(االختبييييارات  –الكتابيييييية  )االختبيييياراتسيييييعلن عيييين المرشييييحات و المرشييييحين المقبيييييولين الجتييييياز المبيييياراة  -

 .www.emploi-public.maللوزارة والموقع االلكتروني   ياإللكترون

، المرشيييحين فييييي هيييذه المبيييياراة فييييي حيييدود المناصييييب والشيييعب المتبييييارى بشيييأنها حسييييب الترتيييييبالمرشييييحات و سييييعلن عيييين نجييياح  -       
 .www.emploi-public.maللوزارة والموقع االلكتروني  يفي الموقع اإللكترون واالستحقاق

ملزمييون بتتميييم ملفيياتهم  حين بصييفة نهائييية فييي هييذه المبيياراةالمرشييحين النيياجالمرشييحات وفيي ن  ،عييالوة علييى الوثييائق المييذكورة أعيياله -       
 نظاميا للتعيين بالوظيفة العمومية.  المطلوبةبالوثائق اإلدارية 

كتروني  لللوزارة والموقع اإل ية والشفوية على الموقع اإللكترونعالن عن نتائج االختبارات الكتابيإن اإلعالن عن الترشيحات المقبولة و اإل -      
public.ma-www.emploi ،يعتبر بمثابة استدعاء للمرشحات و المرشحين المعنيين . 

     

جواب كل ملف للترشيح يصل بعد األجل المذكور أو تنقصه وثيقة من الوثائق أو  ويحفظ بدونلن يؤخذ بعين االعتبار  مالحظة:
 غير مستوفي للشروط المطلوبة.

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

