
 
 

 إعالن

 األولىمن الدرجة  الدولة مهندسلتوظيف  ةمبارا بإجراء

 2018برسم السنة املالية 

  مهندس واحد لتوظيف مباراة الرباطب  2019يونيو  16 األحديوم من  ابتداء – قطاع املاء –وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء  تنظم

 :التالي التخصص في (11)السلماألولى الدرجة من للدولة( 01)

 مكان التعيين عدد املناصب املتبارى بشأنها التخصص

 

 أو الهيدروجيوتقنية هندسة الهيدروجيولوجيا

 

01 

 

التجهيز والنقل  ةوزار لوالخارجية املصالح املركزية 

 –قطاع املاء  –اللوجيستيك واملاء النقل و و 

 قديم.قديم أو محارب  أو عسكري  ،أو مكفول لألمة، املتوفرين على صفة مقاوملفائدة األشخاص من هذه املناصب  % 25 نسبةب يحتفظ

 :رشحينتوجه امل في يفتح باب الترشيح

  ؛كما وقع تغييره وتتميمه من النظام األساس ي العام للوظيفة العمومية 21املتوفرين على الشروط املنصوص عليها في الفصل 

  ؛2019 في فاتح يناير من السنة الجارية على األكثر  سنة 45و سنة على األقل 18البالغين من العمر 

  على دبلوم مهندس الدولة في إحدى التخصصات املذكورة أعاله، املسلم من املدارس أو املعاهد أو املؤسسات الجامعية الحاصلين

ري بها العمل؛ )بالنسبة للدبلومات الوطنية املؤهلة لتسليمه، أو على إحدى الشهادات املعادلة له طبقا للمقتضيات النظامية الجا

 .(التخصص إلىالتي ال تتضمن التخصص ترفق وجوبا بشهادة مسلمة من املؤسسة املانحة للدبلوم يشار فيها بكل وضوح 

 :تشتمل املباراة على االختبارات التاليةو .

 املعامل املدة االختبارات

عام :يتعلق بمختلف القضايا ذات الطابع االجتماعي أو االقتصادي أو  اختبار كتابي

   .القانوني
 2 ساعات(3ثالث )      

بالتخصص أو بالتخصصات املطلوبة أو باملهام أو  قيتعل اختبار كتابي خاص:

 املطلوب شغلها. فبالوظائ
 4 ساعات(4أربع )     

املرشح مواضيع مختلفة بهدف تقييم فيه لجنة املباراة مع  شفوي: تناقشاختبار 

 مدى قدرته على ممارسة املهام أو الوظائف املرتبطة بالدرجة املتبارى بشأنها.
 3 دقيقة 45و  30بين 

 مسطرة الترشيح:  

  على البوابة االلكترونية  وجوبايسجل طلب الترشيحconcours.water.gov.ma  

  ويوقع من طرف املترشح ثم يرفق بملف الترشيح الذي يتكون من الوثائق  ،االلكترونيةيستخرج وصل طلب الترشيح من البوابة

    التالية:   

    مباراة توظيف مهندس ي الدولة من الدرجة األولى إلىاملترشح مع اإلشارة وجوبا  إمضاءطلب خطي للمشاركة في املباراة يحمل: 

 الهاتف املحمول؛ و رقم و بريده اإللكتروني الكامل و عنوانهواسمه  هندسة الهيدروجيولوجيا أو الهيدروجيوتقنية

 ذاتية سيرة (CV) ؛رشحتملا صورة تحمل  

  ؛لتعريفل بطاقة الوطنيةالمن  على مطابقتها لألصلنسخة مصادق 

  الدبلوم املحصل عليه مع ضرورة إرفاق شهادة املعادلة مسلمة من طرف وزارة التعليم من  على مطابقتها لألصلنسخة مصادق

العالي تحت طائلة رفض الطلب، بالنسبة للدبلومات املسلمة من املدارس والجامعات األجنبية)بالنسبة للدبلومات التي ال تتضمن 

 فيها بكل وضوح إلى التخصص(؛التخصص ترفق وجوبا بشهادة مسلمة من املؤسسة املانحة للدبلوم يشار 

  شهادة  مسلمة من الجهة املختصة تثبت صفة مقاوم أو مكفول لألمة أو عسكري قديم أو محارب قديم؛ 

 

 



 رشح من نوع التلصيق الذاتي؛تظرفان متنبران يحمالن اسم وعنوان امل 

  طائلة الرفض أو الحذف من الالئحة النهائية للناجحين إذا ما املشغلة بالنسبة للموظفين تحت  اإلدارةترخيص الجتياز املباراة من

 تبين الحقا عدم التصريح بصفة موظف. 

  املطلوبة نظاميا للتعيين  اإلداريةبالوثائق ه رشح الناجح بصفة نهائية ملزم باستكمال ملفاتالوثائق املذكورة أعاله، فإن امل علىزيادة

 بالوظيفة العمومية داخل األجل الذي تحدده اإلدارة تحت طائلة تعويضه بمرشح من الئحة االنتظار.

 و   مشاركة في املباراة بالنسبة للمترشحين من املقاومين عن طريق املندوبية السامية لقدماء املقاومين الترشيح للملفات  تبعث

وبالنسبة ملكفولي األمة وقدماء املحاربين وقدماء العسكريين تبعث عن طريق مؤسسة الحسن الثاني لألعمال أعضاء جيش التحرير، 

 قدماء املحاربين، االجتماعية لقدماء العسكريين و 

 تنبيه هام:

 االختبارات الشفويـــــــــــة(: على البوابتين:   -رشحين املقبولين الجتياز املباراة ) االختبارات الكتابيـــــــــــــةتسيتم اإلعالن عن الئحــــــة امل

www.emploi-public.ma   وwww.water.gov.ma الن عن هذه اللوائح بمثابة استدعاء لهم الجتياز هذه املباراة ؛ مع اعتبار اإلع 

 بشأنه، حسب الترتيب واالستحقاق على البوابتين:   ى ملباراة في حدود املنصب املتبار رشحين الناجحين في هذه اتسيعلن عن أسماء امل

www.emploi-public.ma        وwww.water.gov.ma ؛ 

  بالنسبة أو غير مستوف للشروط املطلوبة أو تنقصه وثيقة من الوثائق أعاله، أو  أدناه،كل ملف للترشيح يصل بعد اآلجال املحددة

االلكترونية والذين لم يبعثوا بملفاتهم رشحين غير املسجلين على الرابط املخصص لهذا الغرض أو املسجلين على البوابة تللم

 للمشاركة في املباراة املذكورة ، لن يؤخذ بعين االعتبار.

 رشحين من املقاومين ومكفولي األمة وقدماء املحاربين وقدماء العسكريين تيجب أن ترسل ملفات الترشيح وجوبا، بما فيها ملفات امل

على الساعة الرابعة والنصف زواال، و هو  2019يونيو  7الجمعة  أجل أقصاه يوم عن طريق البريد إلى العنوان املذكور أسفله، في

 آخر أجل لقبولها.

 

 عنوان املراسلة:

 " األولىالدرجة  من الدولة  مهندس"مباراة توظيف 

 -قطاع املاء -التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء وزارة

 املوارد البشرية( تدبير  واملالية)قسم اإلداريةمديرية الشؤون 

 صندوق البريد الرباط شالة. الرباط ،الرباط  -كدالأزنقة الحسن بنشقرون، 
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