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  :يقرر ما 

ل 16 األحد يومتجرى  :األواملادة  ام )،11(السلم  الثانيةمنتدبا قضائيا من الدرجة  60مباراة لتوظيف  2023 ابر  للقيام بم
يئة كتابة الضبط، دول التا : عمل  ن با و مب   وذلك وفق ما 

  

   

  
  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  
  

  

  

ن ع صفة مقـاوم أو مكفـول  % 25سبة تخصص  : 2املادة  اص املتوفر ا لفائدة األ شأ من عدد املناصب املتبارى 

سبة أو عسكري قديماألمة، اصة. % 7، أو محارب قديم و اص ذوي االحتياجات ا   لفائدة األ

ن : : 3املادة   تفتح املباراة  وجه امل

ا  الفصل  - ن ع الشروط املنصوص عل ه  21املتوفر غي من النظام األسا العام للوظيفة العمومية، كما وقع 
 وتتميمه؛

ن ع - اصل اد الدبلومات أو ا ورة  املادة األو أعاله اتالش ، واملسلمة من طرف ةاملطلو اتالتخصصإحدى   ،املذ
اري  ا طبقا للمقتضيات النظامية ا ادات املعادلة ل ا، أو ع إحدى الش سليم لة ل امعية الوطنية املؤ املؤسسات ا

ا ا العمل،  ؛املطلوبالتخصص دة غ املستوى أو لن يقبل أي دبلوم أو ش

ن من العمر  - ار 45سنة ع األقل و 18البالغ   ة؛ سنة ع األك  فاتح يناير من السنة ا
: : 4املادة  شيح ع النحو التا   تتم مسطرة ال

ا ع  ل  - شيح بمركز واحد فقط وجو ة:  التطبيقيةطلب ال شر ة املوارد ال ذا الغرض بموقع مدير املعدة ل
drh.justice.gov.ma  عد ع الساعة  2023مارس  10 معةا يوموذلك إ غاية عة والنصف  عت  الزوال والذيالرا

ي؛ و يل االلك  آخر أجل لل

يل  - ائيا وغ قابل للتعديل؛  بالتطبيقيةعت ال ذا الغرض    املعلوماتية املعدة ل

ن ايداع يتع - شيح ن ع امل ونياملف ال ا ، يتضمنإلك   الوثائق التالية: وجو

  ف؛ من ة  البطاقة الوطنية للتعر

  ادة أو ــ ـــا ألصــــل الشــ ـ ود بمطابق ة مشــــ ــ ــــ ــ ـــا طبقــــا  الــــدبلوم  ـ ــة ل ادات املعادلــ ــ  التخصــــص املطلــــوب، أو إحــــدى الشــ

ة من قرار املعادلة) ؛           ة ب و ا العمل (م اري   للمقتضيات النظامية ا
  ادة مسلمة من عنيهش سبة ملن  ت صفة مقاوم أو مكفول األمة أو عسكري قديم أو محارب قديم بال تصة تث ة ا  ا

 األمر؛
 ن؛ اص املعاق سبة لأل اص  وضعية إعاقة بال لفة باأل ومية امل ادة مسلمة من السلطة ا  ش

  ي ا ة باإلدارة املشغلة ال غ مشروط ترخيص  شر ن الذين مسلم من مصا املوارد ال سبة للم جتياز املباراة بال

ائية موظف أو  نظامي يحملون صفة موظف ذف من الالئحة ال ن؛متعاقد، تحت طائلة الرفض أو ا  للنا

  

ادة أو الدبلوم    التخصص املطلوب مجال  الش

  

عدد 
  املناصب

مراكز إجراء االختبار 
ي    الكتا

  
  
  

ادة املاس   ش
  أو املاس املتخصص

أو دبلوم الدراسات العليا املتخصصة 
  أو دبلوم الدراسات العليا املعمقة

م عادل   أو ما 
  

  

  االجرامعلم 
  

02  
سيمة   طنجة، تطوان، ا

 وجدة، الناظور، فاس،

اط،مكناس، تازة،   الر

  القنيطرة، الرشيدية،

  ورزازات، الدار البيضاء

ديدة، مراكش   سطات، ا

بكة  آسفي، ب مالل، خر

لميم، العيون، ادير،   أ

مراكز أخرى عند  و

  االقتضاء

سان   حقوق اإل
  

06  

  العالقات الدولية والقانون الدو  -
  الديبلوماسية -
ارجية والعالقات  -     الديبلوماسية السياسة ا

  

06  

  التواصل
  

06  

  االعالميات
  

30  

ادة املاس -    ش
  تخصصاملأو املاس 

أو دبلوم الدراسات العليا املتخصصة 
  أو دبلوم الدراسات العليا املعمقة

ادة أو  - املاس أو املاس  دبلومش
د  املسلم( املتخصص من طرف مدرسة ف

جمة بطنجة   )العليا لل
  معادلأو ما 

جمة     )االسبانية(ال
  

03  

جمة  ية(ال   )اإلنجل
  

03  

جمة  سية(ال   )الفر
  

03  

  )األملانية( جمةال
  
01  
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