المملكة المغربية
وزارة الداخلية
والية جهة الرباط سال القنيطرة

إعالن عن جنظيم مباساة مشتركت للخىظيف في دسجت جقني من الدرجت الزابعت
لفائدة مجالس العماالث وألاقاليم التابعت لجهت الزباط سال القنيطزة

جىظم بمجالس العماالث وألاكاليم الخابعت لجهت الشباط سال اللىيعشة مباساة مشتركت للخىظيف في دسجت جقني من الدرجت الزابعت في الخخصصاث
اإلابيىت في الجذول أسفله ،ورلك ًىم السبت  01دجنبر  2122على الساعت الخاسعت صباخا ( 09صباخا) باإلاشاكض التي سيعلً عنها عىذ وشش الئدت
اإلاترشحاث واإلاترشحين اإلالبىلين الجخياص اإلاباسا ة.

وٍدذد عذد اإلاىاصب اإلاخباسي بشأنها خسب الخخصصاث اإلاعلىبت بمجالس العماالث و ألاكاليم اإلاعىيت وفم الجذول أسفله:
جقني من الدرجت الزابعت - :دبلوم التقني في التخصصاث التاليت:
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الصخيراث جمارة
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مزاكشاملباراة:
ججشي اإلاباساة اإلازكىسة باإلاشاكض التي سيعلً عنها عىذ وشش الئدت اإلاترشحاث واإلاترشحين اإلالبىلين الجخياص اإلاباساة.
شزوط الترشيح
جفخذ اإلاباساة في وجه اإلاترشحاث واإلاترشحىن اإلاسخىفين للششوط الخاليت :
 ان ًكىن اإلاترشح مً جيسيت مغشبيت؛ أن ًخمخع بالحلىق الىظىيت ورا مشوءة ،وأن جكىن له اللذسة العلليت والبذهيت إلاماسست الىظيفت العمىميت؛ أن ًبلغ مً العمش  18سىت على ألاكل و 40سىت على ألاكثر في فاجذ ًىاًش مً السىت الجاسٍت ،وٍمكً جمذًذ خذ السً ألاعلى لفترة حعادل فترة الخذماثالصحيدت أو اإلامكً جصحيدها ألجل الخلاعذ دون أن ًخجاوص  45سىت؛
 أن ًكىن خاصال على دبلوم التقني اإلاسلم مً ظش حخذي مؤسساث الخكىًٍ اإلانهي املحذزت ظبلا للمشسىم سكم  2.86.325بخاسٍخ ً 9ىاًش  ،1987بسًهظام عام إلاؤسساث الخكىًٍ اإلانهي أو حخذي الشهاداث املحذدة كائمتها بلشاس للسلعت الحكىميت اإلاكلفت بالىظيفت العمىميت ،أو اإلاعتر بمعادلتها لهزه
الشهادة ،ظبلا إلالخضياث اإلاشسىم اإلاشاس حليه أعاله سكم  2-12-90الصادس في  8جمادي آلاخشة  30( 1433أبشٍل .)2012
كما ًخعين على اإلاترشحين الزًً ًدملىن صفت ملاوم أو مكفىل ألامت أو عسكشي كذًم أو مداسب كذًم ،جلذًم ظلباتهم عً ظشٍم ؤلاداساث اإلاكلفت بدسيير
شؤونهم.

هوعيت الاختباراث:
حشخمل اإلاباساة على اخخباس كخابي واخذ واخخباس شفىي او جعبيلي واخذ جعبيلا إلايشىس سئيس الحكىمت سكم  ،16/2020جدذد مذتهما ومعامالتهما كالخالي:
هوع الاختبار
الاختبارالكتابي
الاختبارالشفوي أو التطبيقي

املوضوع
مىضىع ًخعلم بالخخصص اإلاعلىب ًخضمً مىضىعا أو عذة مىاضيع اخخياسٍت

املدة
زالر( )3ساعاث

ًخمدىس خىل مىاضيع وكضاًا مخخلفت بهذ جلييم مذي كذسة اإلاترشح في مماسست
اإلاهام اإلاشجبعت بالذسجت اإلاخباسي بشأنها

زالزىن ( )30دكيلت

املعامل
3
3

جمىذ عً الاخخباس الكخابي هلعت عذدًت جتراوح ما بين  0و ،20وحعخبر اكصائيت كل هلعت حساوي أو جلل عً  05مً .20
ًخأهل الجخياص الاخخباس الشفىي اإلاترشحين الحاصلىن على معذل ال ًلل عً  12مً  20في الاخخباس الكخابي ،دون الحصىل على هلعت اكصائيت.
جدصش لجىت اإلاباساة الئدت اإلاترشحين الىاجحين ،في خذود عذد اإلاىاصب اإلاخباسي بشأنها ،والئدت الاهخظاس ،مشجبين خسب الاسخدلاق ،مً بين اإلاترشحين
الحاصلين على معذل عام ال ًلل عً  10مً  ،20دون الحصىل على هلعت اكصائيت.
طزيقت الترشيح:
ًخم الترشيذ الجخياص اإلاباساة وجىبا وفم اإلاشاخل الخاليت:
 حًذاع ملف الترشيذ :جىدع ملفاث الترشيذ بمكخب الضبغ بمجلس العمالت /ؤلاكليم الزي جخخاسه اإلاترشحت أو اإلاترشح الجخياص اإلاباساة خسب الخخصص اإلاعلىب اإلاشاس حليه بالجذول
أعاله ،ملابل وصل باالسخالم ،ورلك خالل أوكاث العمل باإلداساث العمىميت ابخذاء مً ًىم وشش هزا اللشاس حلى غاًت ًىم  06دجىبر  ،2022وهى آخ ــش أجل للبىل
وإًذاع الترشيداث.
جدذد عىاوًٍ ملشاث حًذاع ملفاث الترشيذ كما ًلي:
العنوان
مجلس العمالت أو إلاقليم
ملش مجلس عمالت الشباط
عمالت الشباط
ملش مجلس عمالت سال
عمالت سال
ملش مجلس عمالت جماسة الصخيراث
عمالت جماسة الصخيراث
ملش املجلس ؤلاكليمي لسيذي سليمان
حكليم سيذي سليمان
ملش املجلس ؤلاكليمي لسيذي كاسم
حكليم سيذي كاسم
ملش املجلس الاكليمي الخميساث
اكليم الخميساث
وسيخم اسدبعاد أي ملف ال ًخضمً الىزائم اإلاعلىبت أو وضع خاسج آلاجال املحذدة أعاله.
ًخكىن اإلالف مً الىزائم الخاليت:
 ظلب الترشيذ الجخياص مباساة الخىظيف ًبين فيه الاسم الصخص ي والعائلي للمترشح وعىىاهه الذائم وجىكيعه وسكم هاجفه وبشٍذه الالكترووي؛ وسخت مً دبلىم الخلني في الخخصص اإلاعلىب أو ح خذي الشهاداث اإلاعادلت له ،املحذدة كائمتها بلشاس للسلعت الحكىميت اإلاكلفت بالىظيفت العمىميت ،أواإلاعتر بمعادلتها لهزه الشهادة ،ظبلا إلالخضياث اإلاشسىم اإلاشاس حليه أعاله سكم  2-12-90الصادس في  8جمادي آلاخشة  30( 1433أبشٍل .)2012
وال ٌعخذ بشهادة الىجاح ،ولً ًلبل أي دبلىم أو شهادة غير اإلاسخىي أو الخخصص اإلاعلىب؛
 وسخت مً كشاس اإلاعادلت العلميت باليسبت للشهادة ألاجىبيت؛ باليسبت للذبلىماث والشهاداث التي ال جخضمً الخخصص ،فيخعين أن جشفم وجىبا بشهادة مسلمت مً اإلاؤسست اإلااهدت للشهادة ٌشاس فيها حلى
الخخصص بكل وضىح؛
 باليسبت للشهاداث املحشسة بلغت غير العشبيت أو الفشوسيت ،فيخعين حسفاكها وجىبا بالترجمت حلى حخذي اللغخين؛ وسخت مً سخصت السياكت مً هىع  Cأو  Dباليسبت للخلىيين في جخصص اإلايكاهيك وكهشباء السياساث وكزا سياكت العشباث وآلياث ألاشغال الكبري؛ وسخت مً بعاكت الخعشٍف الىظىيت؛ سيرة راجيت للمششح جدمل صىسة خذًثت؛ جشخيص مً ؤلاداسة اإلاشغلت الجخياص اإلاباساة باليسبت للمترشحين الزًً ًدملىن صفت مىظف ،جدذ ظائلت الشفض أو الحز مً الالئدت النهائيتللىاجحين؛
 وسخت مً الشهادة التي جثبذ صفت ملاوم أو مكفىل ألامت أو عسكشي كذًم أو مداسب كذًم (باليسبت للمخىفشًٍ على هزه الصفت)؛ شهادة الدسجيل في لىائذ ألاشخاص في وضعيت حعاكت (باليسبت لألشخاص في وضعيت حعاكت)؛ كل وزيلت جثبذ جىفش اإلاترشحت أو اإلاترشح على الكفاءاث واإلاهاساث العمليت التي جخعلبها مماسست الىظيفت اإلاعلىب شغلها ،عىذ الاكخضاء؛ عالوة على الىزائم اإلاعلىبت ،فان اإلاترشحين الىاجحين بصفت نهائيت في هزه اإلاباساة ،ملضمين بدخميم ملفاتهم بالىزائم ؤلاداسٍت اإلاعلىبت هظاميا
للخعيين بالىظيفت العمىميت ،وبإخضاس الذبلىم أو الشهادة ألاصليت وجلذًم وسخخين منها معابلت لألصل جدذ ظائلت عذم اللبىل؛


حرا زبذ بمىاسبت الخأكذ مً جىفش ششوط اإلاشاسكت في اإلاباساة أن مترشحا سبم أن أعلً عً هجاخه ال ًخىفش على واخذ أو أكثر مً الششوط
اإلاعلىبت أو لم ًذل بيسخت ظبم ألاصل مً الشهادة أو الذبلىم ،فسيخم حعىٍضه (بالترجيب وخسب الاسخدلاق) بمترشحت أو مترشح آخش
مسجل في الئدت الاهخظاس ٌسخىفي هزه الششوط.



 حن اإلاترشحين الىاجحين ملضمين بإخضاس الذبلىم أو الشهادة ألاصليت وبخلذًم وسخخين منها معابلت لألصل جدذ ظائلت عذم اللبىل؛
وسيخم وشش الئدت اإلاترشحاث واإلاترشحين اإلالبىلين الجخياص اإلاباساة وإعالن الىخائج على مىكع الدشغيل العمىمي www.emploi-public.ma :وعلى بىابت اإلاذًشٍت
العامت للجماعاث الترابيت www.collectivités-territoriales.gov.ma،و على البىاباث ؤلالكتروهيت للمجالس ؤلاكليميت اإلاعىيت ،عىذ جىفشها ،ويعد هذا النشز
بمثابت استدعاء للمترشحاث واملترشحين الجتياسالاختبار.

