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 وزارة التجهيـز والنقل واللوجستيك

البشرية مديرية الموارد  
 

 متخصصالقني التإعالن عن إجراء مباراة ولوج سلك 

 وفاس وجدة، بمراكشتكوين التقنيين المتخصصين في األشغال العمومية  اهدبمع

 (4152يوليوز   51)دورة 

تكوين التقنيين المتخصصين في األشغال العمومية  اهدالمتخصص بمع التقنيمبـاراة ولـوج سلك  واللوجستيك تنظم وزارة التجهيز والنقل

 :  وتفتح هذه المباراة في وجه 4102 -4102برسم السنة الدراسية  وفاس مراكشووجدة  ب

البكالوريا  الحاصليـن على شهـادة األحرارالمرشحيـن  
والعلوم التجريبية أو أالعلميـة، شعبتـي الرياضيــات 

تكـار والبناء، على أن ال البكالوريا التقنية، شعبة االب
 سنـة عند تاريـخ إجـراء  المباراة . 32يتجاوز سنهم 

علـى في العلوم الحاصليـن على اإلجـازة  األحرارالمرشحيـن 

 سنـة عنـد تاريـخ إجـراء  المباراة. 42أن ال يتجــاوز سنهـم 

المرشحيـن الموظفين الحاصلين على 
 شهـادة التقنـي المتخرجيـن من معاهد

تكويـن تقنيـي األشغال العمومية 
والمتوفرين على أربع سنوات من 

 .األقدمية في إطارهم

 من المقاعد المتوفرة بهذا السلك %01 حدودفي 

 ملف الترشيح

يحمل )رقم هاتف المرشح طلب المشاركة في المباراة  -
 والعنوان اإللكتروني إجباري (

 3103لسنوات نسخة مطابقة لألصل من شهادة البكالوريا  -
 3102وأ 3102أو

بيان النقط المحصل عليها خالل السنة الثالثة من التعليم  -
 الثانوي

 ةفوتوغرافي ةصور -
 نسخة مطابقة لألصل من البطاقة الوطنية -

يحمل )رقم هاتف المرشح طلب المشاركة في المباراة  -
 والعنوان اإللكتروني إجباري (

 نسخة مطابقة لألصل من شهادة البكالوريا -
بيان النقط المحصل عليها خالل السنة الثالثة من التعليم  -

 الثانوي
 ة فوتوغرافي ةصور -
 نسخة مطابقة لألصل من البطاقة الوطنية -
 نسخة مطابقة لألصل من شهادة اإلجـازة -

طلب مشفوع بموافقة الرؤساء  -
 المباشرين للمعني باألمر

عيين في نسخة من قرار الت -
 اإلطار

 نسخة من شهادة دبلوم التقني -

، إلى معهد تكوين التقنيين لزوما مركز المباراة حسب االختيار  تحديد بعد تبعث الترشيحات بالنسبة للمرشحين األحرار
أو إلى  وجدةبمعهد تكوين التقنيين المتخصصين في األشغال العمومية  المتخصصين في األشغال العمومية بمراكش أو

تكوين التقنيين المتخصصين بالنسبة لمعهد   المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك )مصلحة االدارة العامة(
 بفاسفي األشغال العمومية 

تبعـث الترشيحـات بالنسبة 
مديرية الموارد للموظفيـن إلى 

 01في أجل أقصـاه  البشرية

عبر التسلسل  4102يوليوز

 اإلداري
 وكل ملف ال يتضمن الوثائق المطلوبة يلغى مباشرة 4152يوليوز  51آخر أجل لقبول الترشيحات في يحدد 

 :تجرى المباراة وفق الجدولة التالية  
I. االنتقاء األولي:  المرحلة األولى 

باعتماد معيار أعلى المعدالت حسب الترتيب  الحاصليـن على شهـادة البكالوريا من خالل دراسة ملفات الترشيح  األحراريتم االختيار األولي للمرشحين 

 . عدد المرشحين المقبولين الجتياز المباراةمن  %01 وددحوذلك في  لالختيارمباشرة دون الخضوع  و تقبل ترشيحات الموظفين و المجازينالتنازلي 

II. 2ومعامله  االختبار الكتابي: المرحلة الثانية 

ويحدد برنامج هذه االختبارات في مقرر السنة الثالثة علمية من التعليم الثانوي ويشتمل على المواد  الكتابي اإلختبار 4152يوليوز  15يجرى يوم الثالثاء  

 التالية :
 2معامل يحدد لها و ناتساع (3)  :  الرياضيات -

 2ويحدد لها معامل  ساعة ونصف   :  الفيزياء -

 3ويحدد لها معامل  واحدة  ساعة   :         الفرنسية  -

III. المرحلة الثالثة  : 

( عنررد احتسرراب النتيجررة 0ويحرردد لالختبررار الشررفوي المعامررل ).اختبووارا شووفويا 4152شووتنبر  9و  8يووومي فرري االختبررار الكتررابي النرراجحون  ونالمترشررح ييجررر

  .النهائية المحصل عليها من طرف المرشـح
 مرراكشو ،هد تكوين التقنيين المتخصصرين فري األشرغال العموميرة بوجردةاعلى لوحة اإلعالنات بمعيعلن عن نتائج االختبار الكتابي و كذا النتائج النهائية للمباراة  

لووزارة  نوياإللكترو الموقو وعلرى  بفراسالمتخصصرين فري األشرغال العموميرة  التقنيرينتكروين المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجسرتيك بالنسربة لمعهرد وبمقر 

 www.equipement .gov.ma والنقل واللوجستيك  التجهيز

 : التالية العناوينعلى  بالمعاهدللمزيد من المعلومات وإليداع ملفات الترشيح يرجى االتصال 
   12 97.54.22.92 :الهاتف –وجدة  –معهد تكوين التقنيين المتخصصين في األشغال العمومية طريق بوقنادل، سيدي يحي  -

 12.42 .21.09.22  :الهاتف .متخصصين في األشغال العمومية، زنقة أسيف، الداوديات، مراكشمعهد تكوين التقنيين ال -

 75-46-82-79-75,06-27-15-60-06الهاتف : –فاس  –المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك ، شارع الجيش الملكي  -
   الشفوي ختباراالالناجحين في االختبار الكتابي المدعوين الجتياز لوائح المرشحين المقبولين الجتياز االمتحان الكتابي و لوائح  سيتم نشرملحوظة : 

ي كل و يعتبر هذا اإلعالن فwww.equipement .gov.ma والنقل واللوجستيك  لوزارة التجهيز نياإللكترو كذا النتيجة النهائية بالموق و 

 مرحلة من مراحل المباراة بمثابة استدعاء للمرشحين


