
 التوظيف عالن عن مبارياتإ          

 2021بالمديرية العامة لألمن الوطني برسم سنة               

 

      ثمانية آالف  إذا استوجب ذلك عدد املترشحين، مباريات لتوظيفرباط و بمدن أخرى بال 2021 أكتوبر  24م يو املديرية العامة لألمن الوطني  تنظم   
 25 % في الجدول أسفله، يحتفظ منها بنسبة حسب التوزيع املشار إليه، 2021مختلف الدرجات برسم السنة املالية  فيشرطيا  ( 8119 ) عشر  تسعةو  ةمئو 

 .املتوفرين على صفة مقاوم أو مكفول األمة قدماء املحاربين أو قدماء العسكريين أو لفائدة املترشحين

 اإلختبارات الشفوية
 ضةو إختبار الريا التطبيقية أو 

 الشهادة أو الدبلوم املطلوب اإلختبارات الكتابية
املباراة، عدد املناصب، 

 السن و القامة

 : التطبيقية أو  اإلختبارات الشفوية
تناقش لجنة املباراة مع املترشح 
                     مواضيع أو قضايا مختلفة 

أو تخضعه الختبار تطبيقي في 
 ،هما معاالتخصص املطلوب، أو 

وذلك بهدف تقييم مدى قدرته على 
ممارسة املهام أو الوظائف املراد 

 شغلها.
 (دقيقة 15املدة )  ( 4 : املعامل )

 

 :الرياضة إختبار 

 (1متر )املعامل: 1500جري مسافة 

 

 

 

 

 
 

موضوع عام أو اإلجابة عن أسئلة  -1
وجوبا  (Q.C.M)متعددة اإلختيارات 

ة أو باللغة العربية في العلوم القانوني
اإلقتصادية أو اإلجتماعية أو 

اإلنسانية أو التدبيرية أو العلمية أو 
التقنية أو اآلداب أو الفنون أو التربية 

أو التعليم األصيل،                                                    
 ؛ساعة(  1، املدة :  2)املعامل : 

 

اختبار كتابي خاص يتعلق  -2
رتبط بموضوع أو أسئلة ت

           بالتخصصات املطلوبة أو باملهام
والوظائف املطلوب شغلها                       

 ساعات( 3، املدة: 4) املعامل: 

و اإلجازة املهنية أشهادة اإلجازة ٲواإلجازة في الدراسات األساسية  -
 واالجتماعية واالقتصاديةاملسلمة من طرف كليات العلوم القانونية 

 ادلها طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.أو ما يع
 التخصصات التالية :إحدى في 
 القانون؛ -
 العلوم السياسية؛ -

 ؛االقتصاد -

 .الصحافة -

 عمداء الشرطة

(120) 

      على األقلسنة  21 : السن
عند  ثرسنة على األك 35و

 تاريخ إجراء املباراة
 

متر بالنسبة  1.70: القامة
بالنسبة  متر 1.67و لذكور ل

 لإلناث

موضوع عام أو اإلجابة عن أسئلة  -1
وجوبا  (Q.C.M)متعددة اإلختيارات 

باللغة العربية في العلوم القانونية أو 
أو اإلجتماعية أو  اإلقتصادية

أو التدبيرية أو العلمية أو   اإلنسانية 
              أو الفنون أو التربية  التقنية أو اآلداب
يم األصيل،                                                        أو التعل

 ؛ساعة(  1، املدة : 2)املعامل : 
 

يتعلق  اختبار كتابي خاص -2
بموضوع أو أسئلة ترتبط 

           بالتخصصات املطلوبة أو باملهام
و الوظائف املطلوب شغلها                     

 عتان(سا 2، املدة: 4) املعامل: 

دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية 
 .يعادلهما طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل املهنية أو ما

 ضباط الشرطة

(490) 
        على األقلسنة  21 : السن

عند  ثرسنة على األك 30و
 تاريخ إجراء املباراة

 

متر بالنسبة  1.70:  القامة
بالنسبة  متر 1.67و لذكور ل

 لإلناث

            شهادة التقني العالي املسلمة من إحدى الثانويات التأهيلية  -
، طبقا املؤهلة لتحضير شهادة التقني العالي التكوين مؤسساتو 

دبلوم التقني املتخصص  أوللنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، 
دثة طبقا للمرسوم رقم املسلم من إحدى مؤسسات التكوين املنهي املح

( بسن نظام 1987يناير 9) 1407جمادى األولى 8الصادر في  2.86.325
 تتميمه.و التكوين املنهي كما وقع تغييره عام ملؤسسات 

 التخصصات التالية : إحدى في
 Génie Civil الهندسة املدنية

 Dessin de Bâtiment رسام في البناء
 Froid et Climatisation التبريد و التكييف

 التنمية في
 املعلوميات

Développement Informatique 

 Réseaux Informatiques شبكات املعلوميات

 Mécatronique امليكاترونيك

 Infographie الطبع املعلوماتي

 Radiologie األشعة

 Biologie علم األحياء

 Ressources Humaines املوارد البشرية

 Spécialités infirmières التمريض
 

دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية  -
 .املهنية أو مايعادلهما طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل

 ضباط األمن

(70) 
        على األقلسنة  21 : السن

عند  ثرسنة على األك 30و
 تاريخ إجراء املباراة

بة متر بالنس 1.73:  القامة
بالنسبة  متر 1.67و لذكور ل

 لإلناث
 

 اململكة املغربية
 وزارة الداخلية

ة العامة لألمن الوطنياملديري  

 مديرية املوارد البشرية



 

 ح:شروط الترشي 

العام من النظام األساس ي  21تفتح املباراة في وجه املترشحين املتوفرين على الشروط النظامية املنصوص عليها في الفصل 
النظام األساس ي الخاص بموظفي األمن التي ينص عليها  لشروط الخاصةواملستوفين ل ييره وتتميمهللوظيفة العمومية كما وقع تغ

 ؛هل عأفي الجدول  كما هو مبين ت املذكورة في إحدى التخصصات املطلوبة،، الحاصلين على الشهاداالوطني

 رفع  كنهاعلى األقل من غير استعمال نظارات أو عدسات أو أي وسيلة أخرى يم 15/10مجموعها قوة بصرية يبلغ  املتوفرين على
 بالنسبة لكل عين ؛ 10/10و للعينين بالنسبة 20/10لبصرية في ا ويحدد املقدار األقص ى للقوة ،القوة البصرية

 ( أمتار؛05سماع صوت عال على بعد خمسة )على و  متر(، 0.50) نصف متر املتوفرين على قوة سمع تمكن من سماع الهمس على بعد 

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

 لدى ملفاتهميداع إ قبل وتوقيعها، مع الحرص على استخراج استمارة التسجيل )http://concours.dgsn.gov.ma ( الوطني،
 الشرطة القريبة من مقر سكناهماملصالح اإلدارية لواليات األمن أو األمن اإلقليمي أو األمن الجهوي أو املناطق األمنية أو مفوضيات 

مع االلتزام بالتدابير الصحية الوقائية  ،، كآخر أجل إليداع ملفات الترشيح2021 غشت إلى غاية فاتح شتنبر 16ابتداء من  لكذو 
 ؛الجاري بها العمل

 دالء ببيانات غير صحيحةلغاء في حالة اإل اإلبدقة وأمانة، تحت طائلة  لكترونيةعبر البوابة اإلطلبات الترشيح  معالجةجب ي،                   
للمصلحة اإلدارية التابع لها  داخل اآلجال املحددة، ،لكترونيا ألسباب تقنية، يتعين التوجهإفي حالة تعذر تسجيل طلب الترشيح و

 ؛مقر سكن املترشح 

 س الطول من طرف موظفين مؤهلين للتأكد من قياو  اللزمةخضع املترشحون بمقر إيداع ملفات الترشيح ملراقبة الوثائق اإلدارية ي
 ؛املطلوبةللشروط استيفائهم 

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

 .الوطني

 
 

 

 

 : التطبيقية أو  اإلختبارات الشفوية
تناقش لجنة املباراة مع املترشح 
مواضيع أو قضايا مختلفة أو 
تخضعه الختبار تطبيقي في 

، هما معاالتخصص املطلوب، أو 
وذلك بهدف تقييم مدى قدرته على 
ممارسة املهام أو الوظائف املراد 

 شغلها.
 (دقيقة 15املدة )  ( 4 : ملاملعا )

 :الرياضة إختبار 

 (1متر )املعامل: 1500جري مسافة 

موضوع عام أو اإلجابة عن أسئلة  -1
 (Q.C.M)متعددة اإلختيارات 

 وجوبا باللغة العربية

 ساعة( 1، املدة :  2:)املعامل 

موضوع عام أو اإلجابة عن أسئلة  -2
 (Q.C.M)متعددة اإلختيارات 

االسبانية أو باللغة الفرنسية أو 
 اإلنجليزية

 ساعة( 1، املدة :  2:)املعامل  

املترشحون الذين تابعوا بنجاح فصلين، على األقل من الدراسات 
أو الدراسات الجامعية املهنية أو ما يعادلها طبقا  الجامعية العامة

 .للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل

 
 مفتش ي الشرطة

(2250) 
              ألقلعلى اسنة  21  : السن

عند  ثرسنة على األك 30و
 تاريخ إجراء املباراة

متر بالنسبة  1.70:  القامة
بالنسبة  متر 1.67و لذكور ل

 لإلناث

 :اإلختبار الشفوي 
 أسئلة في الثقافة العامة

 دقيقة( 15املدة )  ( 4:  ) املعامل
 :الرياضة إختبار 

 (1متر )املعامل: 1500جري مسافة 

ماعي أو سياس ي أو موضوع عام اجت
            اقتصادي أو علمي أو ثقافي

أو اإلجابة عن أسئلة متعددة 
متعلقة  (Q.C.M)اإلختيارات 

                                        بنفس املواضيع

 ساعة( 1، املدة : 2)املعامل: 

 

شهادة الباكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها لها طبقا للمقتضيات  -
 .التنظيمية الجاري بها العمل

 حراس األمن

(5189) 
        على األقلسنة  21  : السن

عند  ثرسنة على األك 30و
 تاريخ إجراء املباراة

متر بالنسبة  1.73:  القامة
بالنسبة  متر 1.67و لذكور ل

 لإلناث

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


 الترشيح: لفم 

  : يتضمن ملف الترشيح وجوبا تحت طائلة عدم القبول الوثائق التالية         

 ؛موقعة من طرف املترشح استمارة التسجيل املسبق 

  ؛ة يتضمن هوية وعنوان ورقم هاتف املترشحاجتياز املبار طلب خطي إل 

 ؛طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل ، أو ما يعادلهماو الدبلوم املطلوبسخة من الشهادة أن 

  شهادة  لنيل الفصول املؤهلة فيو لين املطلوبين بالنسبة ملباراة مفتش ي الشرطة،في الفص املحصل عليهانسخة من بيان النقط
 لباقي املباريات؛بالنسبة املطلوب الشهادة أو الدبلوم لنيل  املؤهلة الفصول  النسبة ملباراة حراس األمن، وفيلوريا باالباك

 ؛بطاقة الوطنية للتعريف االلكترونيةلل نسخة 

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

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

  الذين يحملون صفة مقاوم أو مكفول األمة اإلدالء بما يثبت حملهم  قدماء العسكريين أو قدماء املحاربين أو املترشحينيجب على
 الحقا عن طريق اإلدارة املكلفة بتسيير شؤونهم؛ بهماإلدارية الخاصة للصفة املذكورة على أساس استكمالهم لإلجراءات 

  الفصلين في  املحصل عليها املعدالت ،قضاء الخدمة العسكريةعدة معايير ) بناء على لعملية انتقاء أوليتخضع ملفات الترشيح
وفي الفصول املؤهلة  لنسبة ملباراة حراس األمن،شهادة الباكالوريا با وفي الفصول املؤهلة لنيل املطلوبين بالنسبة ملفتش ي الشرطة،

 ؛وقد تحدد فيما بعد معايير أخرى  .....(،الدرجات،لنيل الشهادة أو الدبلوم املطلوب بالنسبة لباقي 

  عن طريقمن طرف لجنة االنتقاء، و توجيه استدعاءات شخصية لهم ، املطلوبةاملستوفين للشروط  رشحينتملحصر الئحة ايتم 
              لكتروني املصرح به عبر البوابة اإللكترونية، تتضمن على الخصوص اسم وعنوان مركز املباراة ورقم ملف الترشيح البريد اال

وتاريخ وساعة إجراء االختبار، مرفوقة بالتزام يوقع من طرف املترشح بعدم إحضار أو حيازة هاتف أو جهاز إلكتروني أو وثائق أخرى 
الوطنية  بطاقةالمرفقا ب ملركز املباراة املحدد ويعتبر هذا االستدعاء بمثابة دعوة للحضور  ،كون وسيلة للغشت أداة من شأنها أنأو 
التي ستجرى وفق الضوابط واإلجراءات التي تراعي الوقاية والسلمة الصحية  من أجل اجتياز االختبارات الكتابية، لتعريف اإللكترونيةل

 بير االحترازية املعمول بها.للمترشحين وفق ما تقتضيه التدا
 هامة توصيات: 

 التقاعد الخدمات املدنية أو العسكرية السابقة الصحيحة أو املمكن تصحيحها ألجل  يمكن تمديد حد السن املذكور ملدة تعادل مدة
 سنة؛ 40من غير أن تتجاوز 

 تقل عن  ال بمصالح املديرية العامة لألمن الوطني ملدة يلتزم كتابة املترشحون املقبولون بصفة نهائية في إحدى الرتب بالخدمة الفعلية
 ؛( سنوات ابتداء من تاريخ التوظيف8ثمان )

  ه املديرية العامة برسم السنة املالية ذاملباريات التي تنظمها ه جميعومن  املعنية ةمن املباراحالة غش  ضبط فييقص ى كل مترشح
 ؛وكذا خلل السنوات الثلث املقبلة 2021

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

  12 بتاريخ 6812قرارات املدير العام لألمن الوطني الصادرة بالجريدة الرسمية عدد في االختبارات منصوص على مضامينها تفاصيل 
 .2019سبتمبر 

  

 


