
 في درجة عميد شرطة ممتاز توظيفلل مباراةن إجراء عالن عإ                       

 2021بالمديرية العامة لألمن الوطني برسم سنة                         

 

 لتوظيف اةر إذا استوجب ذلك عدد املترشحين، مبا دن أخرى وبم ،رباطبال 2021 نونبر  28م يو املديرية العامة لألمن الوطني  تنظم   
في الجدول أسفله، يحتفظ منها  ااملشار إليه في التخصصات ،2021برسم السنة املالية  عميد شرطة ممتاز ( 95 ) خمسة وتسعين

 .أو مكفول األمة املتوفرين على صفة مقاوم قدماء املحاربين أو قدماء العسكريين أولفائدة  25 % بنسبة

 

 :شروط الترشيح 

العام من النظام األساس ي  21اة في وجه املترشحين املتوفرين على الشروط النظامية املنصوص عليها في الفصل تفتح املبار 
 ،النظام األساس ي الخاص بموظفي األمن الوطني في عليها املنصوصلشروط واملستوفين ل ييره وتتميمهللوظيفة العمومية كما وقع تغ

 ؛الهعفي الجدول أ كما هو مبين التخصصات املطلوبة،الحاصلين على الشهادات املذكورة في إحدى 

 ا ملزاولة املهام التي ستناط بهماملؤهلين بدنيا ونفسي. 

 مسطرة الترشيح:  
  ملباريات التوظيف الخاصة باملديرية العامة لألمن  البوابة اإللكترونيةعبر ترشيحهم يجب على املترشحين أن يقوموا بتسجيل

 يداع ملفاتهم لدىإ قبل وتوقيعها، مع الحرص على استخراج استمارة التسجيل )http://concours.dgsn.gov.ma ( الوطني،
 املصالح اإلدارية لواليات األمن أو األمن اإلقليمي أو األمن الجهوي أو املناطق األمنية أو مفوضيات الشرطة القريبة من مقر سكناهم

 ؛مع االلتزام بالتدابير الصحية الوقائية الجاري بها العمل ، 2021 فاتح أكتوبر إلى غاية  شتنبر 15ابتداء من  لكذو 

 لكترونية بدقة وأمانة، تحت طائلة اإللغاء في حالة اإلدالء ببيانات غير صحيحة،عبر البوابة اإلطلبات الترشيح  معالجةجب ي                   
للمصلحة اإلدارية التابع لها  ، داخل اآلجال املحددة،لكترونيا ألسباب تقنية، يتعين التوجهإطلب الترشيح وفي حالة تعذر تسجيل 

 ؛مقر سكن املترشح 

  أو األمن اإلقليمي أو األمن الجهوي أو املناطق األمنية  لواليات األمنللمصالح اإلدارية عن طريق البريد  الطلبات املوجهةتقبل ال
للمديرية العامة لألمن  التابعة ةاملركزي للمصالح املوجهة مباشرة بعين االعتبار طلبات الترشيح ذأو مفوضيات الشرطة و ال تؤخ

 .الوطني

 

 

اإلختبارات الشفوية 
 التطبيقية أو

 املناصبوعدد  ةاملبارا الشهادة أو الدبلوم املطلوب ختبار الكتابياإل  

تناقش لجنة املباراة مع 
املترشح مواضيع أو 
قضايا مختلفة أو 

تخضعه الختبار تطبيقي 
في التخصص املطلوب، 

، وذلك بهدف هما معاأو 
تقييم مدى قدرته على 

ممارسة املهام أو 
 الوظائف املراد شغلها.

            ( 2 : املعامل )         

 (دقيقة 15املدة ) 
 

 

موضوع أو أسئلة تتعلق 
بالتخصصات املطلوبة أو املهام 

 أو الوظائف املطلوب شغلها؛
 

 (2:  املعامل)
 ساعتان( 2)املدة :

 

 

 

 الدكتوراه في الطب البيطري أو شهادة معترف بمعادلتها لها ؛ -
 ادلتها لها، في إحدى التخصصات التالية:الدكتوراه في الطب أو شهادة معترف بمع -

 الطب العام؛ 
 الطب البيولوجي؛ 

 األشعة؛ تخصص 

 .الكلى تخصص 
شههههههادة مهنههههههد  الدولههههههة أو شههههههادة معتههههههرف بمعادلتههههههها لهههههها فههههههي إحههههههدى التخصصههههههات  -

 التالية:
 Génie Logiciel هندسة البرمجيات

 الشبكات و اإلتصاالت
Réseaux et 

Télécommunications 

 م املعلوماتأمن نظ
Sécurité des Systèmes 

d’Information 
 Génie informatique الحاسوب هندسة

 Science des données علم البيانات

 Informatique décisionnelle ذكاء األعمال

 Génie mécatronique هندسة امليكاترونيك

 
 

 

 املمتازون عمداء الشرطة

(95) 

 

 اململكة املغربية

 وزارة الداخلية

 املديرية العامة لألمن الوطني

 مديرية املوارد البشرية

http://concours.dgsn.gov.ma/


 الترشيح: لفم 

  : التالية يتضمن ملف الترشيح وجوبا تحت طائلة عدم القبول الوثائق         

 ؛موقعة من طرف املترشح استمارة التسجيل املسبق 

  ؛ة يتضمن هوية و عنوان و رقم هاتف املترشحاجتياز املبار طلب خطي إل 

  ؛ طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل الدبلوم املطلوب، أو ما يعادلهما أونسخة من الشهادة 

 ؛نيةبطاقة الوطنية للتعريف االلكترو لمن ا نسخة 

  الجتياز املباراة تحت طائلة رفض طلبهم أو حذفهم من قائمة  املشغلةترخيص من إدارتهم اإلدالء بيتعين على املترشحين املوظفين
 الناجحين متى تبين الحقا أنهم موظفون؛

 ؛ شهادة مسلمة من الجهات املختصةب اإلدالءالعسكرية املترشحين الذين قضوا الخدمة  يتعين على 

  مقاوم أو مكفول األمة اإلدالء بما يثبت حملهم  أو قدماء املحاربين أو قدماء العسكريينالذين يحملون صفة  املترشحينيجب على
 الحقا عن طريق اإلدارة املكلفة بتسيير شؤونهم؛ بهمللصفة املذكورة على أسا  استكمالهم لإلجراءات اإلدارية الخاصة 

  تم قبول ملفاتهم من طرف لجنة الذين إال املترشحون  املباريات وال يستدعى الجتياز،  لعملية انتقاء أوليتخضع ملفات الترشيح
 ؛االنتقاء

  عن طريقمن طرف لجنة االنتقاء، وتوجيه استدعاءات شخصية لهم ، املطلوبةاملستوفين للشروط  رشحينتملحصر الئحة ايتم 
هذه  تتضمنو  ،بهاملصرح رسالة نصية قصيرة للرقم الهاتفي  أوالبريد االلكتروني البوابة االلكترونية، مع إشعارهم بواسطة 

وتاريخ وساعة إجراء االختبار، مرفوقة بالتزام يوقع من  على الخصوص اسم وعنوان مركز املباراة ورقم ملف الترشيح اإلستدعاءات
ويعتبر هذا  ،كون وسيلة للغشأن تأداة من شأنها طرف املترشح بعدم إحضار أو حيازة هاتف أو جهاز إلكتروني أو وثائق أخرى أو 

من أجل اجتياز االختبارات  لتعريف اإللكترونيةلالوطنية  بطاقةالمرفقا ب ملركز املباراة املحدد االستدعاء بمثابة دعوة للحضور 
دابير االحترازية املعمول والسالمة الصحية للمترشحين وفق ما تقتضيه الت التي ستجرى وفق الضوابط واإلجراءات التي تراعي الوقاية الكتابية،

 بها.
 هامة توصيات: 

 تقل عن ثمان يلتزم كتابة املترشحون املقبولون بصفة نهائية بالخدمة الفعلية بمصالح املديرية العامة لألمن الوطني ملدة ال             
 ؛( سنوات ابتداء من تاريخ التوظيف8)

  ه املديرية العامة برسم السنة املالية ذاملباريات التي تنظمها ه جميعمن  و املعنية ةمن املباراحالة غش  ضبط فييقص ى كل مترشح
 ؛و كذا خالل السنوات الثالث املقبلة 2021

  ؛كل مترشح رسب في أحد االختبارات ويقص ى تلقائيا إجباريةاالختبارات  جميعتعتبر 

  بتاريخ 6812بالجريدة الرسمية عدد  لصادرملدير العام لألمن الوطني اا قرارفي منصوص على مضامينها  االختبارتفاصيل                   
 .2019سبتمبر 12

 


