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  ملف الترشيح
 الثالثة تقني من الدرجةلمباراة مشتركة للتوظيف في درجة 

 لفائدة مجالس األقاليم التابعة لجهة مراكش آسفي
 

 شروط الترشيح:

  :المترشحات والمترشحون المستوفين للشروط التالية تفتح المباراة في وجه

 ان يكون المترشح من جنسية مغربية؛ -

ارسة ة لمموذا مروءة، وأن تكون له القدرة العقلية والبدني أن يتمتع بالحقوق الوطنية -

 الوظيفة العمومية؛

لسنة اسنة على األكثر في فاتح يناير من  40سنة على األقل و 18أن يبلغ من العمر  -

ممكن و الترة الخدمات الصحيحة أالجارية، ويمكن تمديد حد السن األعلى لفترة تعادل ف

 سنة؛ 45تصحيحها ألجل التقاعد دون أن يتجاوز 

مؤسسات  المسلم من طرف إحدى المتخصص دبلوم التقنيأن يكون حاصال على  -

سن نظام ب، 1987يناير  9بتاريخ  2.86.325التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 

لحكومية طة اادات المحددة قائمتها بقرار للسلعام لمؤسسات التكوين المهني أو إحدى الشه

م ت المرسوتضياالمكلفة بالوظيفة العمومية، أو المعترف بمعادلتها لهذه الشهادة، طبقا لمق

أبريل  30) 1433جمادى اآلخرة  8الصادر في  2-12-90المشار إليه أعاله رقم 

2012.) 

م أو قدي فول األمة أو عسكريكما يتعين على المترشحين الذين يحملون صفة مقاوم أو مك -

 محارب قديم، تقديم طلباتهم عن طريق اإلدارات المكلفة بتسيير شؤونهم.

 إيداع ملفات الترشيح:

هة جتودع ملفات الترشيح بمكتب الضبط بعمالة مراكش أو مكتب الضبط بأحد أقاليم 

مية مراكش آسفي، مقابل وصل باالستالم، وذلك خالل أوقات العمل باإلدارات العمو

جل لقبول ، وهو آخــــر أ2022دجنبر  02ابتداء من يوم نشر هذا القرار إلى غاية يوم 

 وإيداع الترشيحات. 

 .الهددة أعوضع خارج اآلجال المحأو  ال يتضمن الوثائق المطلوبةبعاد أي ملف وسيتم است 
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 يتكون الملف من الوثائق التالية: 

 وقيعه ورقمم وتانه الدائوطلب الترشيح الجتياز مباراة التوظيف يبين فيه االسم الشخصي والعائلي للمترشح وعن -

 هاتفه وبريده االلكتروني؛

ا بقرار ائمتهمن دبلوم التقني المتخصص في التخصص المطلوب أو إحدى الشهادات المعادلة له، المحددة ق نسخة -

لمشار المرسوم ا تضياتللسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، أو المعترف بمعادلتها لهذه الشهادة، طبقا لمق

لنجاح، ولن اوال يعتد بشهادة  (.2012أبريل  30) 1433جمادى اآلخرة  8الصادر في  2-12-90إليه أعاله رقم 

 يقبل أي دبلوم أو شهادة غير المستوى أو التخصص المطلوب؛

 نسخة من قرار المعادلة العلمية بالنسبة للشهادة األجنبية؛             -

سسة ؤالم بالنسبة للدبلومات والشهادات التي ال تتضمن التخصص، فيتعين أن ترفق وجوبا بشهادة مسلمة من -

 المانحة للشهادة يشار فيها إلى التخصص بكل وضوح؛

 ؛  دى اللغتينلى إحبالنسبة للشهادات المحررة بلغة غير العربية أو الفرنسية، فيتعين إرفاقها وجوبا بالترجمة إ -

 غال الكبرى؛بالنسبة للتقنيين في تخصص سياقة العربات وآليات األش D أو  Cع نسخة من رخصة السياقة من نو -

 سخة من بطاقة التعريف الوطنية؛ ن -

 سيرة ذاتية للمرشح تحمل صورة حديثة؛ -

ة الرفض طائل ترخيص من اإلدارة المشغلة الجتياز المباراة بالنسبة للمترشحين الذين يحملون صفة موظف، تحت -

 أو الحذف من الالئحة النهائية للناجحين؛

 توفرين علىة للمو عسكري قديم أو محارب قديم )بالنسبنسخة من الشهادة التي تثبت صفة مقاوم أو مكفول األمة أ -

 هذه الصفة(؛

 شهادة التسجيل في لوائح األشخاص في وضعية إعاقة )بالنسبة لألشخاص في وضعية إعاقة(؛  -

لوظيفة رسة اكل وثيقة تثبت توفر المترشحة أو المترشح على الكفاءات والمهارات العملية التي تتطلبها مما -

 عند االقتضاء؛المطلوب شغلها، 

 يم ملفاتهمبتتم عالوة على الوثائق المطلوبة، فان المترشحين الناجحين بصفة نهائية في هذه المباراة، ملزمين 

م نسختين صلية وتقدية األبالوثائق اإلدارية المطلوبة نظاميا للتعيين بالوظيفة العمومية، وبإحضار الدبلوم أو الشهاد

 م القبول؛ منها مطابقة لألصل تحت طائلة عد

 على توفري ال نجاحه عن أعلن أن سبق مترشحا أن المباراة في المشاركة شروط توفر من التأكد بمناسبة ثبت إذا 

 ب)بالترتي هعويضت فسيتم الدبلوم، أو الشهادة من األصل طبق بنسخة يدل لم أو المطلوبة الشروط من أكثر أو واحد

  الشروط. هذه يستوفي االنتظار الئحة في لمسج آخر مترشح أو بمترشحة االستحقاق( وحسب

 ألصل تحت بقة لإن المترشحين الناجحين ملزمين بإحضار الدبلوم أو الشهادة األصلية وبتقديم نسختين منها مطا

 طائلة عدم القبول؛ 

 


