المملكـة المغربيـة
وزارة الداخلية
المديرية العامة للجماعات المحلية
مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية
----

إعــالن عــن مبــاراة
تنظم وزارة الداخلية يوم األحد  14يوليوز 2019ابتداء من الساعة الثامنة صباحا بالمدرسة
الوطنية العليا لإلدارة بالرباط ،وفي مراكز أخرى عند االقتضاء ،مباراة ولوج سلك تكوين التقنيين
المتخصصين في الهندسة المدنية –شعبة أشغال الجماعات الترابية.-
 -1الشروط و الوثائق المطلوبة للمشاركة في المباراة:
* شروط المشاركة:
تفتح هذه المبـــاراة في وجه المترشحات والمترشحين الحاصلين على شهادة الباكالوريا  -الشعب
العلمية والتقنية  -أو ما يعادلها ،و كذا المترشحات والمترشحين الحاصلين على دبلوم تقني أو ما
يعادله في الشعب المماثلة في حدود  % 10من عدد المقاعد المتبارى في شأنها والبالغين من العمر
ثالثين ( )30سنة كحد أقصى إلى غاية يوم  16شتنبر  2019بالنسبة لغير الموظفين.
* طريقة المشاركة:
يتعين على المترشحات و المترشحين تعبئة استمارة المشاركة في المباراة بالموقع اإللكتروني
 http://concours.interieur.gov.maمع تحميل شهادة الباكالوريا أو دبلوم تقني باإلضافة
إلى كشف النقط المحصل عليها في سلك الباكالوريا أو سلك التقنيين مسلم من طرف المؤسسات
المختصة ،و كذا طلب المشاركة في المباراة تحت إشراف السلم اإلداري بالنسبة للمترشحين
الموظفين خالل الفترة الممتدة من يوم االثنين  29أبريل إلى حدود الساعة الثالثة زواال من يوم
الجمعة  10ماي .2019
تعتبر كل استمارة معبأة و مصادق عليها إلكترونيا ،نهائية وغير قابلة للتعديل ،وهي بمثابة
تسجيل للمشاركة في االنتقاء األولي.
يتم ترتيب المترشحات و المترشحين المسجلين بالموقع اإللكتروني تنازليا بناء على المعدل
العام المحصل عليه في سلك الباكالوريا أو المعدل المحصل عليه في سلك التقنيين.
تتم دعوة المترشحات والمترشحين المقبولين في عملية االنتقاء األولي ،عبر الموقع اإللكتروني
للمباراة ،الجتياز االختبارات الكتابية .ويعتبر هذا اإلشعار بمثابة استدعاء يجب على المترشحات
والمترشحين اإلدالء به يوم المباراة.
و يتعين على المترشحات والمترشحين الناجحيــن في االمتحانات الكتابيـــة إرســـال ملفاتهم
عن طريق البريد في الفتـــرة المتراوحــة بيـن  5و  23غشت  2019إلى مديرية تأهيل األطر
اإلدارية و التقنية بملحقة وزارة الداخلية شارع عبد الرحيم بوعبيد حي الرياض الرباط .

يتكون الملف من الوثائق التالية :
أ -بالنسبة للمرشحين غير الموظفيـــن:
 نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها؛
 صورتان فوتوغرافيتان؛
 نسخة من شهادة الباكالوريا الشعب العلمية و التقنية  ،أو نسخة من دبلوم التقني في إحدى
الشعب المماثلة مصادق عليهما؛
 نسخة من كشف النقط والمعدل العام المحصل عليهما في سلك الباكالوريا (السنتين األولى
والثانية) أو نسخة من النتائج المحصل عليها في سلك التقنيين مصادق عليها.
ب -بالنسبة للموظفيــــــــن:
 طلب المشاركة في المباراة تحت إشراف السلم اإلداري ،يوجه إلى السيد وزير الداخلية/
مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية؛
 نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها؛
 صورتان فوتوغرافيتان ؛
 نسخة مشهود على مطابقتها لألصل من قرار التسمية تثبت توفر المعني باألمر على أربع
( )04سنوات من الخدمة الفعلية؛
 نسخة من شهادة الباكالوريا أو نسخة من دبلوم تقني أو ما يعادله في إحدى الشعب المماثلة
مصادق عليها.
ترفض ملفات الترشيح الناقصة أو التي ال تتضمن وثائق تثبت صحة المعلومات المصرح بها
باستمارة الترشيح أو تلك الواردة خارج اآلجال.
 االختبارات: اإلختبارات الكتابية( :المعامل )2
* تتضمن المواد التالية:
 الرياضيات (المدة  3 :ساعات  -المعامل  )3؛ العربية (المدة  :ساعة ونصف  -المعامل  )1؛ الفرنسية (المدة  :ساعة ونصف  -المعامل .)1 اإلختبار الشفوي( :المعامل )1
يستدعى الناجحون في االختبارات الكتابية عبر الموقع االلكتروني المشار إليه أعاله الجتياز
اختبار شفوي حول الثقافة العامة ،ويعتبر هذا اإلشعار بمثابة استدعاء.
يتم إشعار الناجحين بصفة نهائية من أجل االلتحاق بمعاهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين
التابعة لوزارة الداخلية ،علما أن نظام التكوين بهذه المؤسسات هو نظام خارجي.

