
 المملكة المغربية

 والماء واللوجيستيكوزارة التجهيز والنقل 
 مديرية الموارد البشرية

 

 ( متصرفا من الدرجة الثانية19تسعة عشر )لتوظيف إعالن عن إجراء مباراة 
 

بمدينة الرباط، وبمدن أخرى إن اقتضى عدد المرشحات  2019نونبر  03 ألحديوم ا اللوجيستيك والماءتنظم وزارة التجهيز والنقل و

 .المنازعاتقانون : في تخصص ( متصرفا من الدرجة الثانية19تسعة عشر )والمرشحين ذلك، مباراة لتوظيف 
 

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

 ؛سنة على األكثر عند فاتح يناير من السنة الجارية 45وسنة على األقل  18لعمر العمل، البالغين من ا
 

مكفول لألمة أو عسكري قديم  من المناصب المتبارى في شأنها لفائدة األشخاص المتوفرين على صفة مقاوم أو  %25تخصص نسبة 

 ؛إعاقة الحاملين لبطاقة شخص معاق لفائدة األشخاص في وضعية %7محارب قديم، و  أو 

 :يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية

 طرف من وموقع http://e-recrut.mtpnet.gov.maاإللكتروني  بالموقع المعلوماتية البرمجية من مستخرج الترشيح مطبوع -

 المترشح؛
لكتروني، رقم الهاتف العنوان البريدي، العنوان اإلاإلسم الشخصي والعائلي،  التالية:المعلومات  والذي يحمللمرشح لطلب خطي  -

 مضاء.الشخصي، واإل
  ؛الدبلوم المشار إليه أعاله في الشعبة المطلوبةنسخة مشهود بمطابقتها ألصل  -
 ؛نسخة من قرار المعادلة عند االقتضاء -
  نسخة مشهود بمطابقتها ألصل بطاقة التعريف الوطنية، -
 مترية؛ البيو التعريف ةبطاق على يتوفرون ال الذين مترشحينلل بالنسبة االزدياد عقد من نسخة -
 إعاقة؛ وضعية في لألشخاص بالنسبة" معاق شخص" بطاقة ألصل بمطابقتها مشهود نسخة -
 األمر؛ يعنيهم لمن بالنسبة قديم محارب أو قديم عسكري أو األمة مكفول أو مقاوم صفة تثبت المختصة الجهة من مسلمة شهادة -
 للموظفين؛  بالنسبة المشغلة اإلدارة من نهائي ترخيص -
 اإلدارية بالوثائق ملفاتهم باستكمال ملزمون نهائية بصفة الناجحين والمرشحين المرشحات فإن أعاله، المذكورة الوثائق على زيادة -

 االنتظار؛ الئحة من بمرشح تعويضهم طائلة تحت اإلدارة تحدده الذي األجل داخل العمومية بالوظيفة للتعيين نظاميا المطلوبة
 
 

 مسطرة الترشيح على الشكل التالي: 
التجهيز والنقل  لوزارة يسجل طلب الترشيح على البرمجية اإللكترونية المعدة لهذا الغرض بموقع مديرية الموارد البشرية -

 ؛ ، ويطبع ويرفق بملف الترشيحhttp ://e-recrut.mtpnet.gov.ma  اللوجيستيك والماءو
بوزارة  الثانيةمن الدرجة  المتصرفين الترشيح لهذه المباراة وجوبا بواسطة البريد إلى العنوان التالي: مباراة توظيف ملفيرسل  -

أكتوبر  25يعتبر يوم و الحي اإلداري، الرباط شالة؛ 597التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء مديرية الموارد البشرية، ص ب 

 ؛حملفات الترشي لقبولآخر أجل  2019
قدماء المحاربين وقدماء العسكريين عن طريق مؤسسة لمباراة بالنسبة لمكفولي األمة ويتعين أن توجه ملفات المشاركة في هذه ا -

 قدماء المحاربين.لقدماء العسكريين و االجتماعيةالثاني لألعمال  الحسن
اومين وقدماء أعضاء جيش المندوبية السامية للمقيتعين أن توجه ملفات المشاركة في هذه المباراة بالنسبة للمقاومين عن طريق  -

 التحرير؛
يجب أن ترفع طلبات المرشحين المنتمين إلى إحدى اإلدارات العمومية من طرف رئيس المصلحة الذي يشفعها بالموافقة وببيان  -

 ؛الشخصيةعن معلوماتهم 
فييييي  الشييييفوية(االختبييييارات  –الكتابييييية  )االختبيييياراتسيييييعلن عيييين المرشييييحات و المرشييييحين المقبييييولين الجتييييياز المبيييياراة  -

www.emploi-لكترونييييييييييييي  والموقييييييييييييع اإلhttp://www.mtpnet.gov.ma الموقييييييييييييع اإللكترونييييييييييييي للييييييييييييوزارة
public.ma. 

المتبييارى بشييأنها حسييب  التخصصيياتبيياراة فييي حييدود المناصييب وسيييعلن عيين نجيياش المرشييحات و المرشييحين فييي هييذه الم -
والموقييييع االلكترونييييي  http://www.mtpnet.gov.ma الموقييييع اإللكترونييييي للييييوزارة علييييىالترتيييييب، واالسييييتحقاق 

public.ma-www.emploi. 
 نتائج االختبارات الكتابية والشفوية على الموقع اإللكتروني للوزارةإن اإلعالن عن الترشيحات المقبولة و اإلعالن عن  -

 http://www.mtpnet.gov.ma والموقع اإللكتروني public.ma-www.emploi يعتبر بمثابة استدعاء للمرشحات ، 

 ن المعنيين. والمرشحي
   

 مالحظة: لن يؤخذ بعين االعتبار كل ملف ترشيح يصل بعد األجل المذكور أعاله أو تنقصه وثيقة من الوثائق المطلوبة.
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