
           إعالن عن مباريات التوظيف
 2019              بالمديرية العامة لألمن الوطني برسم سنة 

 

سبعة آالف وسبعمائة  و�مدن أخرى إذا استوجب ذلك عدد امل���ح�ن، مبار�ات لتوظيف  بالر�اط  2019دجن��  15�علن املدير�ة العامة لألمن الوط�ي أ��ا ستنظم يوم 

 لفائدة امل���ح�ن املتوفر�ن ع�� 25 %حسب التوزيع املشار إل��ا �� ا�جدول أسفله، يحتفظ م��ا بنسبة  ، 2019شرطيا من مختلف الدرجات برسم السنة املالية ) 7708وثمانية (

 ففة مااوم أو مكفول امة أو عسكري قديم أو محارب قديم.

 
 

 

إختبار 

الر�اضة 
 اختبارات الشفو�ة

التطبياية  أو 
اختبارات الكتابية  الشهادة أو الدبلوم املطلوب 

الـــاــامـة 
الــــــســـــن 

عدد 

املنافب 
املبار�ات 

انــــاث  الذكور 

جري 

مسافة 

 م�� 1500

 )1(املعامل:

تناقش فيه �جنة املباراة مع 

امل���ح مواضيع أو قضايا 

مختلفة أو تخضعه الختبار 

تطبياي �� التخصص املطلوب، 

أو كالهما، وذلك ��دف تاييم 

مدى قدرته ع�� ممارسة املهام 

أو الوظائف املراد شغلها. 

 دقياة) 15املدة (  )4( املعامل:

 : - إختبار كتايي عام أو اجابة عن أسئلة1

 أو اجابة عن أسئلة بموضوع عاميتعلق 

 وجو�ا باللغة (Q.C.M)  متعددة اختيارات 

ي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــالعر�ية فـ

أو اقتصادية أو اجتماعية  العلوم الاانونية

أو ا�سانية أو التدب��ية أو العلمية أو التانية أو 

دداب أو الفنون أو ال��بية أو التعليم افيل. 

) واحدة 1 املدة ساعة ( ) 2( املعامل :

 -  إختبار كتايي خاص :2

يتعلق بموضوع أو أسئلة ترتبط بالتخصصات 

 املطلو�ة أو باملهام و الوظائف املطلوب شغلها. 

 باللغة الفر�سية أو انلل�يية أو اسبانية.

) ساعات 3املدة  (   )4( املعامل :

شهادة اجازة وواجازة �� - 

الدراسات اساسية أو اجازة 

املهنية املسلمة من طرف �ليات 

العلوم الاانونية واقتصادية 

واجتماعية أو ما �عادلها طباا 

للماتضيات التنظيمية ا�جاري 

��ا العمل. �� التخصصات 

التالية : 

 الاانون؛- 

 العلوم السياسية؛- 

 العلوم اقتصادية والتدب��؛- 

ال�حافة. - 
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عمداء 

 الشرطة

 

 - إختبار كتايي عام :1

 أو اجابة عن أسئلة بموضوع عاميتعلق 

 وجو�ا باللغة (Q.C.M)  متعددة اختيارات 

العر�ية فـي: 

أو اقتصادية أو اجتماعية  العلوم الاانونية

أو ا�سانية أو التدب��ية أو العلمية أو التانية أو 

 دداب أو الفنون أو ال��بية أو التعليم افيل. 

) ساعة واحدة 1)  املدة   (2( املعامل :

 - إختبار كتايي خاص :2

يتعلق بموضوع أو أسئلة ترتبط بالتخصصات 

 املطلو�ة أو باملهام و الوظائف املطلوب شغلها. 

) ساعتان 2املدة  (   )4( املعامل :

دبلوم الدراسات ا�جامعية - 

العامة أو دبلوم الدراسات 

ا�جامعية املهنية أو ما�عادلهما 

طباا للماتضيات التنظيمية 

 .ا�جاري ��ا العمل

شهادة التا�ي العا�� املسلمة - 

 من إحدى الثانو�ات التأهيلية 

و مؤسسات التكو�ن املؤهلة 

 لتحض�� شهادة التا�ي العا��؛

تخصص النال واسعاف - 

الص��. 

- دبلوم التا�ي املتخصص 

املسلم من إحدى مؤسسات 

التكو�ن امل�ي املحدثة طباا 

 الصادر 2.86.325للمرسوم رقم 

 1407 جمادى او��8�� 

) �سن نظام عام 1987 يناير9( 

ملؤسسات التكو�ن امل�ي كما 

وقع �غي��ه و تتميمه. 

- تخصص النال واسعاف 

 .الص��
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ضباط 

الشرطة 

 

 

دبلوم الدراسات ا�جامعية 

العامة أو دبلوم الدراسات 

ا�جامعية املهنية أو ما�عادلهما 

طباا للماتضيات التنظيمية 

 .ا�جاري ��ا العمل

1m73 70 

ضباط 

امن 

 

- تحر�ر موضوع عام أو اجابة عن أسئلة 1

) باللغة العر�ية. QCMمتعددة اختيارات (

) واحدة 1)  املدة   ساعة  (2( املعامل :

- تحر�ر موضوع عام أو اجابة عن أسئلة 2

) باللغة الفر�سية QCMمتعددة اختيارات (

أو اسبانية أو انلل�يية. 

 واحدة )1ساعة (املدة    )  2(املعامل:

 تا�عوا بنلاح الذينن وامل���ح

فصل�ن، ع�� اقل من 

 او الدراسات ا�جامعية العامة

املهنية او ما �عادلها طبفا 

للمفتضيات التنظيمية ا�جاري 

��ا العمل 

1m70 1700 

 

مفت��ي 

الشرطة 

 

 المملكة المغربية
 وزارة الداخلية

 المديرية العامة لألمن الوطني
 مديرية الموارد البشرية



 

 :شروط ال��شيح 

 من النظام اسا��ي العام للوظيفة العمومية كما وقع �غي��ه وتتميمه 21تفتح املباراة �� وجه امل���ح�ن املتوفر�ن ع�� الشروط النظامية املنصوص عل��ا �� الفصل 

 اله؛ع كما هو مب�ن �� ا�جدول أ واملستوف�ن للشروط ا�اافة ال ي ينص عل��ا النظام اسا��ي ا�ااص بموظفي امن الوط�ي

 ع�� اقل من ��� استعمال نظارات أو عدسات أو أي وسيلة أخرى يمك��ا رفع الاوة البصر�ة، و�حدد املادار اق��ى 15/10املتوفر�ن ع�� قوة بصر�ة يبلغ ملموعها  −

  بالنسبة ل�ل ع�ن ع�� حدة؛10/10 و20/10للاوة البصر�ة للعين�ن معا �� 

 ) أمتار؛5) م��، وسماع فوت عال ع�� �عد خمسة (0.50املتوفر�ن ع�� قوة سمع تمكن من سماع الهمس ع�� �عد نصف ( −

 املؤهل�ن بدنيا ونفسيا ملزاولة املهام ال ي ستناط ��م؛ −

) سنوات ابتداء من تار�خ 8يل�يم كتابة امل���حون املابولون بصفة ��ائية �� إحدى الرتب با�ادمة الفعلية بمصا�ح املدير�ة العامة لألمن الوط�ي ملدة التال عن ثمان ( −

 التوظيف.

 :مسطرة ال��شيح 

 (http://concours.dgsn.gov.ma)  ملبار�ات التوظيف ا�اافة باملدير�ة العامة لألمن الوط�ي،البوابة الك��ونية    يلب ع�� امل���ح�ن أن ياوموا بت�جيل مسبق ع�� 

           قبل إيداع طلباد�م لدى املصا�ح ادار�ة الوالئية أو امن اقليمي أو امن ا�جهوي أو املناطق امنية أو مفوضيات الشرطة الار�بة من مار سكناهم داخل أجل أقصاه

ر ��جيل طلب ال��شيح الك��ونيا دسباب تانية يتع�ن الوجوء دحد املصا�ح ادار�ة املذكورة أعاله �� دجال املحددة. ذو �� حالة �ع  2019 فاتح نون��

    يلب أن ترد طلبات ال��شيح ع�� املدير�ة العامة لألمن الوط�ي، داخل دجال الاانونية املحددة لذلك، تحت طائلة عدم الابول . 

التؤخذ �ع�ن اعتبار الطلبات الواردة عن طر�ق ال��يد أو املوجهة مباشرة للمصا�ح املركز�ة للمدير�ة العامة لألمن الوط�ي. 

يتضمن ملف ال��شيح وجو�ا، تحت طائلة عدم الابول، الوثائق التالية: 

استمارة الت�جيل املسبق؛  −

طلب خطي باجتياز املباراة يتضمن هو�ة وعنوان ورقم هاتف امل���ح (ة)؛  −

��اة من الشهادة أو الدبلوم املطلوب مصادق عليه من طرف السلطات العمومية املختصة؛  −

 ��اة من البطاقة الوطنية للتعر�ف الك��ونية؛ −

 حمل اسم وعنوان امل���ح ونوع املباراة املراد اجتيازها؛ي (autocollant)ظرف متن�� من نوع تلصيق ذا�ي  −

          يلب ع�� امل���ح�ن الذين يحملون ففة مااوم أو مكفول امة أو عسكري قديم أو محارب قديم ادالء بما يثبت حملهم للصفة املذكورة ع�� أساس استكمالهم لإلجراءات 

 ادار�ة ا�اافة ��م الحاا عن طر�ق ادارة امل�لفة بتسي�� شؤو��م؛

    يتع�ن ع�� امل���ح�ن املوظف�ن ادالء ب��خيص من إدارد�م افلية الجتياز املباراة تحت طائلة رفض طل��م أو حذفهم من قائمة الناجح�ن م ى تب�ن الحاا أ��م موظفون؛

    سيخضع امل���حون بمار إيداع ملفات ترشيحهم لاياس الطول للتأكد من استيفا��م لشرط الاامة املطلوب قانونا، املشار إليه أعاله.

 تم قبول ملفاد�م من طرف �جنة انتااء.الذين تخضع ملفات ال��شيح �جميع املبار�ات لعملية انتااء أو��، و ال �ستد�� الجتيازها إال امل���حون 

استدعاءات �اصية عن طر�ق ال��يد الك��و�ي إ�� العنوان الك��و�ي  وال ي تم قبول ملفاد�م من طرف �جنة انتااء،  املستوف�ن للشروط الاانونية،ستوجه للمر�ح�ن

وقع من طرف املر�ح �عدم ياملصرح به ع�� البوابة الك��ونية  و�تضمن ع�� ا�اصوص، اسم وعنوان مركز امتحان ورقم ملف ال��شيح وتار�خ وساعة إجراء اختبار و ال�يام 

إحضار أو حيازة هاتف أو أي جهاز الك��و�ي أو وثائق أو أي ي�يء من شأنه أن يكون وسيلة الق��اف أفعال الغش، ويعت�� هذا استدعاء بمثابة دعوة لوحضور إ�� مركز امتحان 

 املع�ن لهذا الغرم مرفاا ببطاقة التعر�ف الوطنية الك��ونية الجتياز اختبارات الكتابية.

املدارس التا�عة     سيخضع املر�حون الناجحون �� اختبارات الكتابية الختبارات شفو�ة و اختبار �� الر�اضة وفحص ط�ي وتاييم نف��ي، باملعهد املل�ي للشرطة أو إحدى

 له.

 :موحوظة 

 سنة، 40يمكن تمديد حد السن املذكور ملدة �عادل مدة ا�ادمات املدنية أو العسكر�ة الساباة ال�حيحة أو املمكن ت�حيحها دجل التااعد من ��� أن يتلاوز  −

 بالنسبة للم���ح�ن املوظف�ن.

 �عت�� جميع اختبارات إجبار�ة و�ا��ى تلاائيا �ل م���ح رسب �� أحد اختبارات. −

تفافيل مواد اختبارات الكتابية والشفو�ة والر�اضية والطبية منصوص ع�� مضامي��ا �� قرارات املدير العام لألمن الوط�ي الصادرة با�جر�دة الرسمية عدد  −

 .2019 سبتم�� 12 بتار�خ 6812

 
 
 
 
 
 

جري 

مسافة 

 م�� 1500

) 1(املعامل:

 أسئلة �� الثاافة العامة

 )4( املعامل: 

  دقياة)15املدة ( 

  كتايي :اختبار

-تحر�ر موضوع عام اجتما�� أو سيا��ي أو 

أو علمي أو ثاا�� أو اجابة عن أسئلة  اقتصادي

متعلاة بنفس  )QCMمتعددة اختيارات (

  املواضبع.

) واحدة 1املدة  ساعة (  )2(املعامل:

شهادة البا�الور�ا أو شهادة - 

مع��ف بمعادل��ا لها طباا 

للماتضيات التنظيمية ا�جاري ��ا 

 العمل.
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حراس امن 

 




