
 ةـة المغربيـالمملك      
 وزارة الداخلٌة

 المدٌرٌة العامة للجماعات المحلٌة
 اإلدارٌة والتقنٌة األطر أهٌلمدٌرٌة ت

---- 

 

 اراةــن مبــالن عــإع

 بالمدرسة صباحا ابتداء من الساعة الثامنة 1029يوليوز 14األحد وزارة الداخلٌة ٌوم تنظم 

سلك تكوٌن ولوج مباراة أخرى عند االقتضاء،  مراكز وفًبالرباط، لإلدارة العلٌا الوطنٌة 
 .-شعبة أشغال الجماعات الترابٌة–التقنٌٌن المتخصصٌن فً الهندسة المدنٌة 

 

 :لمشاركة في المباراةالوثائق المطلوبة لشروط و ال -2
 شروط المشاركة:* 

 -الحاصلٌن على شهادة الباكالورٌا  رشحٌنتالمو المترشحات فً وجه تفتح هذه المبـــاراة
دبلوم الحاصلٌن على أو ما ٌعادلها، و كذا المترشحات والمترشحٌن  -الشعب العلمٌة والتقنٌة 

من عدد المقاعد المتبارى فً شأنها  % 01تقنً أو ما ٌعادله فً الشعب المماثلة فً حدود 

بالنسبة لغٌر  1109 شتنبر  05 ٌوم إلى غاٌة كحد أقصى  ( سنة21البالغٌن من العمر ثالثٌن )و

 .الموظفٌن
 

 المشاركة:طريقة  *
تعبئة استمارة المشاركة فً المباراة بالموقع اإللكترونً ٌتعٌن على المترشحات و المترشحٌن 

http://concours.interieur.gov.ma  ًباإلضافة مع تحمٌل شهادة الباكالورٌا أو دبلوم تقن

مسلم من طرف المؤسسات  ٌنفً سلك الباكالورٌا أو سلك التقنٌكشف النقط المحصل علٌها  إلى
طلب المشاركة فً المباراة تحت إشراف السلم اإلداري بالنسبة للمترشحٌن كذا المختصة، و 

زواال من ٌوم  الثالثةإلى حدود الساعة  أبرٌل 19نٌن خالل الفترة الممتدة من ٌوم االث الموظفٌن

 .1109 ماي 01 الجمعة

بمثابة  ، وهًللتعدٌلغٌر قابلة نهائٌة و ،لكترونٌاإمصادق علٌها  ة وأتعتبر كل استمارة معب
 ولً.تسجٌل للمشاركة فً االنتقاء األ

 

المعدل تنازلٌا بناء على المسجلٌن بالموقع اإللكترونً  المترشحات و المترشحٌنٌتم ترتٌب 
 .التقنٌٌنسلك  فًأو المعدل المحصل علٌه  ٌاالباكالورفً سلك  هالعام المحصل علٌ

 

عبر الموقع  ،المقبولٌن فً عملٌة االنتقاء األولً المترشحات والمترشحٌنتتم دعوة 
استدعاء ٌجب على  اإلشعار بمثابةالكتابٌة. وٌعتبر هذا الجتٌاز االختبارات  ،اإللكترونً للمباراة

 المترشحات والمترشحٌن اإلدالء به ٌوم المباراة. 
 همملفات الـــإرس ةـــفً االمتحانات الكتابٌ نــالناجحٌرشحٌن ترشحات والمتٌتعٌن على الم و

األطر  أهٌلتإلى مدٌرٌة  1109غشت  12و  4ن ـة بٌــرة المتراوحـــفً الفت البرٌد عن طرٌق

 . بملحقة وزارة الداخلٌة شارع عبد الرحٌم بوعبٌد حً الرٌاض الرباط و التقنٌة اإلدارٌة
 

 

http://concours.interieur.gov.ma/
http://concours.interieur.gov.ma/


 
 من الوثائق التالٌة : الملفٌتكون  

 بالنسبة للمرشحين غير الموظفيـــن: - أ

  ؛مصادق علٌهالتعرٌف لبطاقة الوطنٌة النسخة من  
 ؛تانفوتوغرافٌ تانصور 
  أو نسخة من دبلوم التقنً فً إحدى الشعب العلمٌة و التقنٌة ، الباكالورٌا شهادة نسخة من

 ؛مصادق علٌهما الشعب المماثلة
  السنتٌن الباكالورٌا سلك  كشف النقط والمعدل العام المحصل علٌهما فًنسخة من(

 .مصادق علٌها المحصل علٌها فً سلك التقنٌٌننتائج الاألولى والثانٌة( أو نسخة من 
 

 بالنسبة للموظفيــــــــن: - ب

  ًالمباراة تحت إشراف السلم اإلداري، ٌوجه إلى السٌد وزٌر الداخلٌة/ طلب المشاركة ف
 األطر اإلدارٌة والتقنٌة؛ أهٌلمدٌرٌة ت

  ؛لتعرٌف مصادق علٌهالبطاقة الوطنٌة النسخة من  
  ؛ تان فوتوغرافٌتانصور 
  نسخة مشهود على مطابقتها لألصل من قرار التسمٌة تثبت توفر المعنً باألمر على

 الفعلٌة؛( سنوات من الخدمة 13)أربع 

  فً إحدى الشعب  ما ٌعادلهالباكالورٌا أو نسخة من دبلوم تقنً أو نسخة من شهادة
 .مصادق علٌها المماثلة

 

ترفض ملفات الترشٌح الناقصة أو التً ال تتضمن وثائق تثبت صحة المعلومات المصرح بها 
 .اآلجالباستمارة الترشٌح أو تلك الواردة خارج 

 

 االختبارات: -
 (1)المعامل  الكتابية:ختبارات اإل 
 التالية:تتضمن المواد  *

 ؛ (2 المعامل -ساعات  2 : )المدة الرٌاضٌات -   

 ؛ (0المعامل  - ساعة ونصف : العربٌة )المدة -

 .(0المعامل  -ساعة ونصف : الفرنسٌة )المدة  -
 

 (2)المعامل  :الشفويختبار اإل 
ٌستدعى الناجحون فً االختبارات الكتابٌة عبر الموقع االلكترونً المشار إلٌه أعاله الجتٌاز 

 شعار بمثابة استدعاء.وٌعتبر هذا اإل ،شفوي حول الثقافة العامةاختبار 
 

أجل االلتحاق بمعاهد تكوٌن التقنٌٌن والتقنٌٌن من  ٌتم إشعار الناجحٌن بصفة نهائٌة
 .، علما أن نظام التكوٌن بهذه المؤسسات هو نظام خارجًلوزارة الداخلٌةالمتخصصٌن التابعة 


