
 

  

  
  

  

  إعالن
  اجلماعات الترابيةب توظيف عمليةتنظيم  عن

  

عملية التوظيف باجلماعات الترابية ملختلف  تنظيمعن  وزارة الداخلية تعلن
  :الدرجات كما يلي

األطباء، : وختص الدرجات التالية ،2011دجنرب  25عن طريق االنتقاء بتاريخ  -
اريني، املتصرفني من الدرجة البياطرة، مهندسي الدولة، املهندسني املعماألطباء 
 الثانية؛

املتصرفني : وختص الدرجات التالية، 2011دجنرب  31عن طريق املباراة بتاريخ  -
املمرضني اازين من الدولة من ، ن من الدرجة الرابعةياحملررمن الدرجة الثالثة، 

 من رينين اإلداياملساعد،  من الدرجة الرابعة والثالثةالدرجة الثانية، التقنيني
 . من الدرجة الرابعةين التقنينياملساعد، الدرجة الرابعة والثالثة 

لولوج الدرجة  املترشحون احلاصلون على الشهادات احملددة هذه العملية شارك يفي
  .الترابية من طرف اجلماعات التخصصات املطلوبة حسبو املراد التوظيف فيها 

 
 دجنرب 22  قبل تاريخ به وظيفاملراد التمبقر العمالة أو اإلقليم ع طلبات الترشيح تود

 :الوثائق التاليةمرفقة ب 2011

 بطاقة الترشيح؛ -
 عليها مع قرار املعادلة مصادق سخة من الشهادة أو الدبلوم املطلوبن -

  ؛مسلما من إحدى اجلامعات األجنبيةإذا كان  العلمية
 ؛ليهامصادق ع نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -
 .الربيدي والعنوان الشخصي للمترشحظرفان حيمالن الطابع  -

املتبارى بشأا املناصب عدد  واإلطالع على توزيع ميكن سحب ملف الترشيح

 .به وظيفالتاملراد  حسب اجلماعات الترابية مبقر العمالة أو اإلقليم

 اململكة املغربية
 وزارة الداخلية

  ة للجماعات احملليةاملديرية العام

  مديرية املالية احمللية

Telechargement: www.tawjihnet.net



مقر االمتحان االمتحان الشفوي االمتحان الكتايب الشروط التخصصات املطلوبة
املناصب 

املتبارى بشأا
درجة التوظيف

اختبار شفوي: إختبارين كتابيني: حاملي شهادة اإلجازة أو اإلجازة يف 

الدراسات األساسية او اإلجازة املهنية؛
اختبار كتايب عام: يتعلق مبختلف القضايا 

القانونية أو اإلقتصادية أو التدبريية أو 

اإلجتماعية أو اإلنسانية او العلمية.

اختبار كتايب خاص: يتعلق مبجال 

اختصاصات اإلدارة املعنية أو 

بالتخصصات املطلوبة أو باملهام أو 

الوظائف املطلوب شغلها.

اختبار شفوي: إختبارين كتابيني: دبلوم الدراسات اجلامعية العامة؛

دبلوم الدراسات اجلامعية املهنية،

الدبلوم اجلامعي للتكنولوجيا؛

إحدى الشهادات أو الدبلومات املعادلة 

هلا وفق األنظمة اجلاري ا العمل؛
حمرر من الدرجة الرابعة

القانون العام واخلاص

العلوم اإلدارية

التعمري وإعداد التراب الوطين 

والبيئة

املالية العامة

التنمية البشرية

االقتصاد واحملاسبة

التنشيط الثقايف

املساعدة االجتماعية

مناقشة حول مواضيع و قضايا 

خمتلفة دف تقييم مدى قدرة 

املترشح على ممارسة املهام أو 

الوظائف املرتطبة بالدرجة 

املتبارى بشأا.

360متصرف من الدرجة الثالثة

املراكز احملددة 

من طرف العمالة 

أو اإلقليم
مناقشة حول مواضيع و قضايا 

خمتلفة دف تقييم مدى قدرة 

املترشح على ممارسة املهام أو 

الوظائف املرتطبة 

بالدرجةاملتبارى بشأا.

القانون

اإلقتصاد

التسيري اإلداري

 التنشيط الثقايف

 املساعدة اإلجتماعية        

التنمية البشرية

اختبار كتايب خاص: يتعلق باملهام أو 

الوظائف املطلوب شغلها أو مبجال 

اختصاصات اإلدارة املعنية أو 

بالتخصصات املطلوبة.

اختبار كتايب عام: يتعلق مبختلف القضايا 

القانونية أو اإلقتصادية أو التدبريية أو 

اإلجتماعية أو اإلنسانية او العلمية.

اجلدول املتعلق بتحديد عدد املناصب املتبارى بشأا، الشروط النظامية والتخصصات املطلوبة اخلاصة مبباراة التوظيف يف خمتلف الدرجات باجلماعات الترابية 

أن يتراوح عمر املترشح مابني 18 و40 

سنة على األكثر.

550

إحدى الشهادات أو الدبلومات املعادلة 

هلا وفق األنظمة اجلاري ا العمل؛     

أن يتراوح عمر املترشح مابني 18 و45 

سنة على األكثر.
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مقر االمتحان االمتحان الشفوي االمتحان الكتايب الشروط التخصصات املطلوبة
املناصب 

املتبارى بشأا
درجة التوظيف

اختبار شفوي:القانون العام واخلاص إختبارين كتابيني: شهادة اية التعليم الثانوي التأهيلي؛

اختبار كتايب عام: يتعلق مبوضوع ذي 

طابع عام.

إحدى الشهادات أو الدبلومات املعادلة 

هلا وفق األنظمة اجلاري ا العمل؛

اختبار كتايب خاص: يتعلق  مبوضوع أو 

أسئلة ترتبط باملهام أو الوظائف املطلوب 

شغلها أو مبجال اختصاصات اإلدارة 

املعنية.

أن يتراوح عمر املترشح مابني 18 و40 

سنة على األكثر.

اختبار شفوي: إختبارين كتابيني: شهادة الباكالوريا؛

اختبار كتايب عام: يتعلق مبوضوع ذي 

طابع عام.

إحدى الشهادات أو الدبلومات املعادلة 

هلا وفق األنظمة اجلاري ا العمل؛

اختبار كتايب خاص: يتعلق  مبوضوع أو 

أسئلة ترتبط باملهام أو الوظائف املطلوب 

شغلها أو مبجال اختصاصات اإلدارة 

املعنية.

أن يتراوح عمر املترشح مابني 18 و40 

سنة على األكثر.

مساعد إداري من الدرجة 

الرابعة

النظافة و التطهري            

األشغال العامة             

احلراسة                    

سياقة السيارات اخلفيفة والثقيلة

مناقشة مواضيع خمتلفة دف 

تقييم مدى قدرة املترشح على 

ممارسة املهام أو الوظائف 

املرتطبة بالدرجة املتبارى بشأا.

مناقشة مواضيع خمتلفة دف 

تقييم مدى قدرة املترشح عل 

ممارسة املهام أو الوظائف 

املرتطبة بالدرجة املتبارى بشأا.
45

مساعد إداري من الدرجة 

الثالثة

889

املراكز احملددة 

من طرف العمالة 

أو اإلقليم

اإلستقبال                   

احلالة املدنية                 

خمتلف األشغال اإلدارية 

والتقنية                     

تصحيح اإلمضاء           

حفظ الصحة               

األرشيف                   

حتصيل الضرائب و الرسوم   

مراقبة أوراش البناء
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مقر االمتحان االمتحان الشفوي االمتحان الكتايب الشروط التخصصات املطلوبة
املناصب 

املتبارى بشأا
درجة التوظيف

إختبارين كتابيني:القانون العام واخلاص

اختبار كتايب عام: يتعلق مبوضوع ذي 

طابع عام.

إحدى الشهادات أو الدبلومات  

املعادلة هلا وفق األنظمة اجلاري ا 

العمل؛

أن يتراوح عمر املترشح مابني 18 و40 

سنة على األكثر.

اختبار كتايب يهم التخصص أو 

التخصصات املطلوبة.

دبلوم التقين املسلم من طرف إحدى 

مؤسسات التكوين املهين احملدثة طبقا 

للمرسوم 2.86.325 بتاريخ 9 يناير 

1987؛
إحدى الشهادات املعادلة هلا احملددة 

قائمتها طبقا للمقتضيات النظامية 

أن يتراوح عمر املترشح مابني 18 و40 اجلاري ا العمل؛

سنة على األكثر.

اختبار كتايب خاص: يتعلق  مبوضوع او 

اسئلة ترتبط بالتخصص املطلوب أو 

باملهام أو الوظائف املطلوب شغلها.

اختبار شفوي أو تطبيقي: تناقش 

اللجنة مع املترشح مواضيع و قضايا 

خمتلفة، أو ختضعه الختبار تطبيقي 

يف التخصص املطلوب، وذلك 

دف تقييم مدى قدرته على القيام 

باملهام أو الوظائف املرتبطة 

بالدرجة املتبارى بشأا.

شهادة  التأهيل املهين املسلمة من طرف 

املؤسسات املؤهلة لتسليم هذه الشهادة؛

املراكز احملددة 

من طرف العمالة 

أو اإلقليم

سياقة العربات اخلفيفة والثقيلة

الصيانة

إصالح املركبات امليكانيكية 

النجارة 

احلدادة و التلحيم

املساحات اخلضراء        

الرصاصة                  

امليكانيك العامة             

الصباغة

1984

اإلعالميات 

الشبكة املعلوماتية           

احملافظة على الصحة

صيانة احلاسوب

املكتبات واألرشيف

احملاسبة                     

املساعدة االجتماعية

البستنة                      

الكهرباء

الكتابة والتسيري             

رسام                       

صيانة السيارات والعربات 

ذات احملرك              

اهلندسة املدنية

تقين من الدرجة الرابعة

اختبار شفوي او تطبيقي : حوار 

مع اللجنة يهم جمال التخصص 

أو التخصصات املطلوبة.

مساعد تقين من الدرجة 

الرابعة

1065
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مقر االمتحان االمتحان الشفوي االمتحان الكتايب الشروط التخصصات املطلوبة
املناصب 

املتبارى بشأا
درجة التوظيف

اختبار كتايب يهم التخصص أو القانون العام واخلاص

التخصصات املطلوبة.

دبلوم التقين املتخصص املسلم من 

طرف إحدى مؤسسات التكوين املهين 

احملدثة طبقا للمرسوم 2.86.325 

بتاريخ 9 يناير 1987؛
إحدى الشهادات املعادلة هلا احملددة 

قائمتها طبقا للمقتضيات النظامية 

اجلاري ا العمل؛

أن يتراوح عمر املترشح مابني 18 و40 

سنة على األكثر .

اختبار شفوي اختبار كتايب يتضمن أسئلة حول الصحة 

العامة و أسئلة حسب ختصص املترشحني.

دبلوم الدولة للسلك األول من 

الدراسات شبه الطبية، املسلم من طرف 

إحدى معاهد تأهيل األطر يف امليدان 

الصحي احملدثة مبوجب املرسوم رقم 

2.93.602 بتاريخ 29 أكتوبر 1993 

أو إحدى الشهادات املعادلة؛          

أن يتراوح عمر املترشح مابني 18 و40 

سنة على األكثر.

مجيع التخصصات اليت تدخل 

يف جمال الصحة العامة

97
ممرض جماز من الدولة من 

الدرجة الثانية

اختبار شفوي او تطبيقي : حوار 

مع اللجنة يهم جمال التخصص 

أو التخصصات املطلوبة.

األشغال العامة

اإلعالميات                  

اهلندسة الطبوغرافية               

  اهلندسة املدنية

الشبكة املعلوماتية            

احملافظة على الصحة

صيانة احلاسوب

املكتبات واألرشيف

احملاسبة

التسيري اإلداري              

احملافظة على الصحة         

التنشيط السياحي

املراكز احملددة 

من طرف العمالة 

أو اإلقليم

220تقين من الدرجة الثالثة
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مركز االمتحان التخصصات املطلوبة الشروط عدد املناصب املتبارى بشأا درجة التوظيف

القانون العام                                 

 القانون اخلاص                              

العلوم االقتصادية                          

التدبري اإلداري و املايل                      

 التنشيط الثقايف واالجتماعي                

  التعمري و إعداد التراب الوطين 

التواصل

دبلوم الدراسات العليا املعمقة؛                                   

  دبلوم الدراسات العليا املتخصصة؛                          

املاستر أو املاستر املتخصص أو إحدى الشهادات املعادلة هلا؛    

33 أن يتراوح عمر املترشح مابني 18 و45 سنة على األكثر. متصرف من الدرجة الثانية

الطب العام الدكتوراه يف الطب أو يف الصيدلة أو يف طب األسنان أو على 

شهادة معترف مبعادلتها إلحدى هذه الشهادات؛             

أن يتراوح عمر املترشح مابني 18 و45 سنة على األكثر.

76 طبيب

الطب البيطري الدكتوراه يف الطب البيطري أو شهادة معترف مبعادلتها هلا؛    

8  أن يتراوح عمر املترشح مابني 18 و45 سنة على األكثر. طبيب بيطري

اهلندسة املدنية                             

اهلندسة الكهربائية                       

اهلندسة الطوبوغرافية                      

املناطق اخلضراء                     

اإلعالميات

شهادة "مهندس دولة" املسلمة من طرف املدارس أو املعاهد أو 

املؤسسات اجلامعية الوطنية املؤهلة لتسليمها، أو إحدى 

الشهادات املعادلة هلا؛                                             

أن يتراوح عمر املترشح مابني 18 و45 سنة على األكثر.

132 مهندس الدولة

املراكز احملددة من 

طرف العمالة أو 

اإلقليم

اجلدول املتعلق بتحديد عدد املناصب املتبارى بشأا، الشروط النظامية والتخصصات املطلوبة اخلاصة بعملية االنتقاء يف خمتلف الدرجات باجلماعات الترابية 



مركز االمتحان التخصصات املطلوبة الشروط عدد املناصب املتبارى بشأا درجة التوظيف

اهلندسة املعمارية شهادة "مهندس معماري" املسلمة من طرف املدرسة الوطنية 

للهندسة املعمارية، أو إحدى الشهادات املعادلة هلا؛             

83  أن يتراوح عمر املترشح مابني 18 و45 سنة على األكثر. مهندس معماري

Telechargement: www.tawjihnet.net


