المملكة المغربية
وزارة الداخلية

إعالن
عن إجرإء مبارإة لتوظيف مثانية عرش ( )81همندس دوةل من إدلرجة إ ألوىل
يف أأحد إلتخصصني إلتاليني Ingénieur Systèmes :أأو Ingénieur Télécoms
تنظم وزإرة إدلإخلية يوم  88فربإير  8181ابلرابط ،مبارإة لتوظيف مثانية عرش ( )81همندس دوةل من إدلرجة إ ألوىل يف أأحد إلتخصصني إلتاليني:
 Ingénieur Systèmesأأو .Ingénieur Télécoms
وتفتح هذه إملبارإة يف وجه إملرتحشني من جنس ية مغربية ،إلبالغني من إلعمر  81س نة عىل إ ألقل و 54س نة عىل إلأكرث ،وإحلاصلني عىل دبلوم همندس
إدلوةل إملسمل من طرف إملدإرس أأو إملعاهد أأو إملؤسسات إجلامعية إلوطنية إملؤهةل لتسلميه أأو عىل إحدى إلشهادإت إملعادةل لها إحملددة قاتماها طبقا للمقتضيات إلنظامية
إجلاري هبا إلعمل ،يف إحدى إلتخصصات إملشار إلهيا أأعاله.
وحيتفظ بنس بة  84%من إملناصب إملتبارى بشأأهنا للمرتحشني من قدماء إملقاومني ومكفويل إ ألمة وقدماء إلعسكريني وقدماء إحملاربني ،كام حيتفظ بنس بة 7%
مهنا لفائدة إ ألشخاص يف وضعية إعاقة إحلاملني لبطاقة " خشص معاق".
وتشمل إملبارإة الاختبارإت إلتالية:

الاختبار
 .8إختبار كتايب :يتعلق ابلتخصص أأو ابلتخصصات إملطلوبة أأو ابملهام أأو إلوظائف إملطلو شغلها.
 .8إختبار شفوي ابلنس بة للناحجني يف الاختبار إلكتايب :تناقش فيه جلنة إملبارإة مع إملرتحش موإضيع وقضااي خمتلفة
هبدف تقيمي مدى قدرته عىل ممارسة إملهام أأو إلوظائف إملرتبطة ابدلرجة إملتبارى بشأأهنا.

إملدة

إملعامل

 15ساعات

15

بني  01و  54دقيقة

10

مسطرة إلرتش يح:
 يسجل طلب إلرتش يح وجواب عىل إلبوإبة إللكرتونية ) (http://concours.interieur.gov.maوذكل خالل إلفرتة إملمتدة ما بني  4و 88يناير 8181عىل إلساعة إلرإبعة و إلنصف بعد إلزوإل )(16h30؛
 يتعني عىل إملرتحشني إحلاصلني عىل شهادإت معادةل دلبلوم همندس إدلوةل إملسمل من طرف إملدإرس أأو إملعاهد أأو إملؤسسات إجلامعية إلوطنية إملؤهةل لتسلميه،يف إحدى إلتخصصات إملشار إلهيا أأعاله ،إرفاق طلباهتم إملسجةل عىل إلبوإبة إلسالفة إذلكر ،وجواب ،بنسخ من قرإر معادةل إلشهادة أأو إدلبلوم إحملصل عليه وكذإ بختلف
إلشوإهد وإدلبلومات إملشفوع هبا.
بياانت هامة:
-

ابلضافة إىل إلتسجيل عىل إلبوإبة إللكرتونية ،يتعني:
عىل إملرتحشني إذلين حيملون صفة مقاوم أأو مكفول إ ألمة أأو عسكري قدمي أأو حمار قدمي ،تقدمي طلباهتم عن طريق إلدإرإت إمللكفة بتس يري شؤوهنم ؛
عىل إملرتحشني يف وضعية إعاقة إلدلء بشهادة مسلمة من طرف إلسلطة إحلكومية إخملتصة؛
عىل إملرتحشني إلعاملني ابلدإرإت إلعمومية أأن يبعثوإ بطلباهتم مشفوعة وجواب بوإفقة إلدإرة إليت ينمتون إلهيا (إملصاحل إملركزية إمللكفة ابملوإرد إلبرشية) إىل إلعنوإن
إلتايل:
أ
مبارإة توظيف مثانية عرش ( )81همندس دوةل من إدلرجة إلوىل
وزإرة إدلإخلية  /إلكتابة إلعامة  /مديرية إلشؤون إلدإرية  /قسم إملوإرد إلبرشية

 عالوة عىل إلواثئق إملذكورة ،فان إملرتحشني إلناحجني بصفة هنائية يف هذه إملبارإة ،ملزمون بتمتمي ملفاهتم ابلواثئق إلدإرية إملطلوبة نظاميا للتعيني ابلوظيفة إلعمومية.مالحظات:
س يعلن عىل إلبوإبتني ( )www.emploi-public.maو ) (http://concours.interieur.gov.maعن:
لحئة إملرتحشني إملقبولني لجتياز إملبارإة؛
أأسامء إملرتحشني إلناحجني يف الاختبار إلكتايب وكذإ إملرتحشني إلناحجني يف هذه إملبارإة حسب الاس تحقاق ،وذكل يف حدود إملناصب إملتبارى بشأأهنا.
توزع إملناصب إخملصصة لهذه إملبارإة حسب ما ييل:
إملصلحة إملركزية
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