
                                                     

 المملكة المغربية
 وزارة التجهيز والماء
 مديرية الموارد البشرية

 
 

 من الدرجة الثانية ين( متصرف03) ثالثةإعالن عن إجراء مباراة لتوظيف 
 

من  ينمتصرف( 03) ثالثة مباراة لتوظيف، الحقاتحدد بمدن أخرى وعند االقتضاء بمدينة الرباط،  2022 مارس 26 السبتيوم تجرى 
 .المنازعاتتخصص قانون  في الدرجة الثانية

 

 

رشحين من جنسية مغربية، الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا المعمقة، دبلوم الدراسات العليا تتفتح هذه المباراة في وجه الم
الشهادات المعادلة المحددة قائمتها طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها المتخصصة، الماستر أو الماستر المتخصص، أو على إحدى 

 .سنة على األكثر عند فاتح يناير من السنة الجارية 45سنة على األقل  18العمل، البالغين من العمر 
 

ألمة أو عسكري قديم أو مكفول ل من المناصب المتبارى في شأنها لفائدة األشخاص المتوفرين على صفة مقاوم أو  %25تخصص نسبة 
 ."شخص معاق"لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة الحاملين لبطاقة  % 7محارب قديم، و

 

 تشتمل المباراة على االختبارات التالية:و

 المعامل المدة االختبار

يتعلق بمجال اختصاصات اإلدارة المعنية أو بالتخصصات  يكتاب اختبار
 المطلوب شغلهاالمطلوبة أو بالمهام أو الوظائف 

 03 ( ساعات03ثالث )

تناقش فيه لجنة المباراة مع المترشح مواضيع وقضايا مختلفة  اختبار شفوي
بهدف تقييم مدى قدرته على ممارسة المهام أو الوظائف المرتبطة بالدرجة 

 المتبارى بشأنها 

 03 دقيقة 30و 15 نما بي

 

شيح   مسطرة التر
 

وذلك قبل الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال من يوم   recrut.mtpnet.gov.ma-http://eاإللكتروني بالموقع يسجل طلب الترشيح  -

 مع تحميل الوثائق التالية : 2022 مارس 18

 للتعريف؛بطاقة الوطنية ال مننسخة  -

المطلوب أو "إحدى الشهادات المعادلة لها طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل في التخصص الدبلوم المشار إليه أعاله من نسخة  -

 مصحوبة وجوبا بنسخة من قرار المعادلة" الخاص بالمعني باألمر عند االقتضاء؛

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

 هامةبيانات 

يتعين على المترشحين الذين يحملون صفة مقاوم أو مكفول األمة أو عسكري قديم أو محارب قديم، تقديم طلباتهم عن طريق اإلدارات  -

 المكلفة بتسيير شؤونهم وذلك باإلضافة إلى التسجيل على الموقع اإللكتروني داخل اآلجال المحددة؛

 اإلدماج االجتماعي واألسرة؛التضامن ودالء الحقا بشهادة مسلمة من طرف وزارة كما يتعين على المترشحين في وضعية إعاقة، اإل -

 يجب على المترشحين العاملين باإلدارات العمومية، إضافة إلى تسجيلهم على الموقع اإللكتروني أن يتقدموا بطلبات المشاركة في المباراة -

 المركزية المكلفة بالموارد البشرية(؛مشفوعة وجوبا بموافقة اإلدارة التي ينتمون إليها )المصالح 

رشحين الناجحين بصفة نهائية ملزمون باستكمال ملفاتهم بالوثائق اإلدارية المطلوبة نظاميا تزيادة على الوثائق المذكورة أعاله، فإن الم -

 .نتظاررشح من الئحة االتللتعيين بالوظيفة العمومية داخل األجل الذي تحدده اإلدارة تحت طائلة تعويضهم بم

 مالحظات

  الموقييييع اإللكترونييييي  علييييىاالختبييييارات الشييييفوية (  –المقبييييولين الجتييييياز المبيييياراة ) االختبييييارات الكتابييييية المترشييييحين سيييييعلن عيييين

 .public.ma-www.emploiوالموقع اإللكتروني   http://www.mtpnet.gov.ma للوزارة

 فيييي هيييذه المبييياراة فيييي حيييدود المناصيييب والتخصيييص المتبيييارى بشيييأنه حسيييب الترتييييب واالسيييتحقاق المترشيييحين ح سييييعلن عييين نجيييا

 .public.ma-www.emploiوالموقع االلكتروني  http://www.mtpnet.gov.maعلى الموقع اإللكتروني للوزارة 

 اإلعالن عن الترشيحات المقبولة واإلعالن عن نتائج االختبارات الكتابية والشفوية على الموقع اإللكتروني للوزارة  يعتبر 

http://www.mtpnet.gov.ma   والموقع اإللكترونيpublic.ma-www.emploi رشحين المعنيين. تلمل، بمثابة استدعاء 

   ،را بعىىىين االعتبىىىار تحىىىور الاالىىىة الوبا،يىىىة بالمملكىىىة، وا ىىى  القىىىرارات التىىى  خىىىتبقىىىذ  ىىىرم البرمجىىىة خادىىىعة إل تعىىىديل  و إلغىىىاء

 .تتخر ا ال لحات المختصة ف   را الشأن
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