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 للمعهد امللكي لإلدارة الترابية مبـاراة ولـوج السلك العـاديعن  إعــالن

 ) 2020يونيو  -2018شتنبر :فوج (
     

 وجــــــولــــــا لــــــمتدرب 130لتوظيف مباراة  صباحا،بعة والنصف داء من الساعة الساابت 8201 يونيو  24 حدال  تنظم وزارة الداخلية يوم

 ،ملتحدةامم ال  ارعــــــــشبالكائن  ،دالــــأكــــ  كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعيةبمقر ، امللكي لإلدارة الترابية السلك العادي للمعهد

 اط.ـــــــالرب ،دالـــــأك

I. املشاركة في املباراة ةكيفيو  شـروط: 

 :املشاركةشـروط  .1

ن قرار م 3ادة وامل باملعهد امللكي لإلدارة الترابية املتعلق 2008ز يوليو  9صادر في ال 2.08.291سوم رقم من املر  15طبقا ملقتضيات املادة 

لوج السلك العادي للمعهد امللكي لإلدارة بتحديد نظام مباراة و ( 2018أبريل  25) 1439شعبان  8 الصادر في 1338.18رقم وزير الداخلية 

 :املترشحيناملترشحات و  في وجهباراة هذه املتفتح  ،الترابية

م في سل ،على القل ،سنة على الكثر عند تاريخ إجراء املباراة والحاصلين على أحد الدبلومات التي تخول الحق في التوظيف 35البالغين  -

 ؛ماثلأو في درجة أو إطار م 10الجور رقم 

لجور افي سلم  ،على القل ،سنة على الكثر عند تاريخ إجراء املباراة واملنتمين إلى درجة أو إطار مرتب 35املوظفين املرسمين والبالغين   -

 ؛بعد ترخيص صريح من لدن إدارتهم أو في درجة أو إطار مماثل، 10رقم 

 متر على القل بالنسبة للذكور؛ 70 ,1لى القل بالنسبة لإلناث، و متر ع 60 ,1من غير انتعال أحذية، و من حيث الطول، البالغين  -

  .باملهاماملستوفين لشروط القدرة البدنية التي يتطلبها القيام  -

  :املشاركة كيفية .2

تفتح  . http://concours.interieur.gov.ma باملوقع االلكتروني املشاركة في املباراةطلب  ستمارةتعبئة ا ى املترشحات واملترشحينيتعين عل

  .2018ماي  29 الثالثاءمن يوم  زوال  الثانية عشر حدود الساعة  إلىماي  22 الثالثاء يوم من دةتخالل الفترة املمعملية التسجيل 

كة في تسجيل للمشار بمثابة  ،من طرف املترشحة أو املترشحية بعد تعبئتها وتأكيد املعلومات املتضمنة بها بصفة نهائ ،ستمارةاال هذه تعتبر 

 جل املخصص للتسجيل االلكتروني.نهاية ال  بمجردة للتعديل لوتصبح غير قاب .الوليالنتقاء ا

 ق الترتيب، حسب االستحقاق، وفالوليفي االنتقاء للمشاركة بحصر الئحة املترشحات واملترشحين املقبولين  الوليتقوم لجنة االنتقاء 

ن قرار وزير م 4ملعايير االنتقاء املنصوص عليها في املادة  علوماتيامل بعد التطبيق ااملحصل عليه النهائية لالنتقاء الوليالتنازلي ملجموع النقط 

جتياز نية والسن عند تاريخ ا. وتتمثل هذه املعايير في الشواهد العلمية املحصل عليها والتجربة املهليه أعالهإاملشار  1338.18الداخلية رقم 

 . الولياختباري القبول 

أجل  من، عبر املوقع االلكتروني للمباراة، املذكور  ترتيبالحسب  ،الولياالنتقاء املسجلين للمشاركة في تتم دعوة املترشحات واملترشحين  

إلى يونيو  40 الثنين يومخالل الفترة املمتدة من  وذلك ،الوليقصد دراستها من طرف لجنة االنتقاء  ،بصفة شخصية ،ملفات ترشيحهموضع 

ع شار  ،وزارة الداخلية التالي: ، بالعنوانلى الساعة الثالثة بعد الزوالإالتاسعة صباحا من الساعة  ،8201 يونيو  09 السبت يومغاية 

 . شالة ـــالرباط  ،محمد الخامس الحي اإلداري 

 يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:و 

موقعة ومصححة اإلمضاء من طرف  http://concours.interieur.gov.ma للمباراة ستمارة يتم تحميلها من املوقع اإللكترونيا -

 املترشحة أو املترشح، وتعتبر هذه االستمارة بمثابة تصريح بالشرف بصحة املعلومات املضمنة بها؛

 نسخة مشهود بمطابقتها لصل الشواهد العلمية املحصل عليها؛  -

بالنسبة للمترشحين الحاصلين على دبلوم باإلجازة أو ما يعادلها، نسخة مشهود بمطابقتها لصل كشف النقط لسنوات الدراسة  -

 ؛اإلجازة أو ما يعادلها

بالنسبة للمترشحين الحاصلين استر أو ما يعادلهما، باإلجازة واملنسخة مشهود بمطابقتها لصل كشف النقط لسنوات الدراسة  -

 ؛اماملاستر أو ما يعادلهو  اإلجازة يعلى دبلوم

 نسخة مشهود بمطابقتها لصل البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية؛ -
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 صورتان شخصيتان للمترشحة أو املترشح حديثتي العهد؛ -

 لى دبلومات مسلمة من املؤسسات العليا الجنبية؛ نسخة حديثة العهد من قرار املعادلة بالنسبة للحاصلين ع -

قرار التعيين بالنسبة للمترشحات أو املترشحين  منبنسخة  ترخيص الجتياز املباراة مسلم من لدن اإلدارة املشغلة مصحوب -

 نسخة من عقد التشغيل بالنسبة للمترشحات أو املترشحين املتعاقدين مع اإلدارة؛ باملوظفين أو 

 . بت صحة املعلومات املضمنة باستمارة التصريح بالشرفكل وثيقة تث -

 :ال تقبـــل ملفات الترشيح التي

 ؛لم تستوف شرط التسجيل املسبق باملوقع االلكتروني املعد للمباراة  -

ق تتطاب غير املرفقة بالوثائق املطلوبة بما فيها تلك املثبتة لصحة املعلومات املضمنة باستمارة التصريح بالشرف، أو التي ال   -

 ؛وثائقها مع املعلومات املضمنة باالستمارة املذكورة، ولو كانت تستوفي شرط التسجيل املذكور 

 املودعة خارج اآلجال.  -

االلكتروني  اإلشعار ويعتبر هذا  ،عبر املوقع اإللكتروني املعد للمباراة الولينهائيا في االنتقاء املترشحات واملترشحين املقبولين  إشعار يتم 

 .الولياختبارات مرحلة القبول بة استدعاء الجتياز بمثا

 .تحميل استدعاءاتهم من املوقع اإللكتروني املعد للمباراة املقبولين الجتياز االختبارات الكتابية واملترشحيناملترشحات  يتعين على

II. الختبارات: 

 مرحلتين: عبر املباراة  ى تجر ، عالهأاملشار اليه  1338.18رقم من قرار وزير الداخلية  9و 8و 7واد طبقا للم

 كتابيين:اختبارين  علىوتشتمل ، الوليمرحلة القبول  .1

 (.4معامل  ؛ثالث ساعات :دةم (،اختبار باللغة العربية يتضمن تحرير موضوع حول مستجدات الحكامة والتنمية الترابية -أ

 ؛20من  5وتعتبر إقصائية كل نقطة تقل عن 

 يتضمن: بلغة أجنبيةاختبار  -ب

 ثالث  :مدة) ،االجتماعية أو البيئية أو  االقتصادية أو السياسية  أو  ر موضوع حول املستجدات القانونيةحريت

 ؛20من  5. وتعتبر إقصائية كل نقطة تقل عن (4معامل ؛ساعات

   على استبيان متعدد الخيارات أو ذي إجابات قصيرة يتعلق بالثقافة واملعارف العامة ال سيما تلك  جابةاإل

ثالثين  :مدة)بتاريخ وسير املؤسسات الوطنية وقواعد السلوك املواطن، وتنظيم ومهام وزارة الداخلية،  املرتبطة

 (.2 معامل ؛دقيقة

بناء على مجموع النقط  املرتبون حسب االستحقاق ،واملترشحون الوائل املترشحات النهائيالجتياز اختبارات مرحلة القبول  يقبل

 في حدود ثالثة أضعاف املناصب املتبارى بشأنها.  ، وذلكالوليقبول املحصل عليها في اختبارات ال

 :اختبارين وتشتمل على النهائيمرحلة القبول  .2

 تقني تقييمي يتضمن:-اختبار بسيكو -أ

 تقني؛-اختبار بسيكو 

 (.5)معامل  اختبار تقييمي 

 .20من  8إقصائية كل نقطة تقل عن  ر وتعتب .(10)معامل  اختبار شفوي  -ب


