المملكـة المغربيـة
وزارة الداخلية
المديرية العامة للجماعات المحلية
مديرية تكوين األطر اإلدارية والتقنية
----

إعــالن عــن مبــاراة
تنظم وزارة الداخلية يوم األحد  42شتنبر  4027ابتداء من الساعة الثامنة صباحا بالمدرسة
الوطنية العليا لإلدارة بالرباط ،أوفي مراكز أخرى عند االقتضاء ،مباراة لولوج سلك تكوين التقنيين بمعهد
تكوين التقنيين في البستنة و اإلعداد الطبيعي -سال -التابع لوزارة الداخلية.
 -2شروط و طريقة المشاركة في المباراة:
 شروط المشاركة:
تفتح هذه المبـــاراة في وجه المترشحات و المترشحين البالغين من العمر كحد أقصى ثالثين
( )03سنة إلى غاية فاتح نونبر  ، 1327والذين تابعوا دراستهم إلى نهاية سلك الباكالوريا (الشعب العلمية و
التقنية) والمترشحات و المترشحين الحاصلين على شهادة التأهيل المهني أو شهادة تعادلها في التخصص
الملقن بالمعهد (البستنة و اإلعداد الطبيعي) في حدود  % 13من عدد المقاعد المتبارى في شأنها.
 طريقة المشاركة:
يتعين على المترشحات و المترشحين تعبئة استمارة المشاركة في المباراة بالموقع اإللكتروني
 http://concours.interieur.gov.maفي الفترة الممتدة من التاسعة صباحا من يوم االثنين  21يونيو
إلى غاية الساعة الثالثة زواال من يوم الجمعة  21يونيو .1327
تعتبر كل استمارة معبئة و مصادق عليها الكترونيا نهائية و غير قابلة للتعديل ،بمثابة تسجيل للمشاركة في
االنتقاء االولي.
يتم ترتيب المترشحات و المترشحين المسجلين بالموقع اإللكتروني تنازليا بناء على المعدل العام
المحصل عليه في سلك الباكالوريا أو المعدل المحصل عليه خالل السنة األخيرة من سلك التأهيل المهني.
تتم دعوة المترشحات و المترشحين المقبولين في عملية االنتقاء األولي ،عبر الموقع اإللكتروني
للمباراة  ،من أجل إرسال ملفات ترشيحهم عبر البريد إلى مديرية تكوين األطر اإلدارية و التقنية بملحقة
وزارة الداخلية شارع عبد الرحيم بوعبيد حي الرياض الرباط أو وضعها بصفة مباشرة خالل الفترة الممتدة
من يوم االثنين  30إلى يوم الجمعة  37يوليوز ( 2017أخر أجل) خالل أوقات العمل اإلدارية و ذلك
بالعنوان التالي :معهد تكوين التقنيين في البستنة و اإلعداد الطبيعي طريق القاعدة الجوية حي السالم
سال.
يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية :
أ -بالنسبة للمرشحين غير الموظفيـــن:
-

استمارة بمثابة تصريح بالشرف مصححة اإلمضاء ،يثبت فيها المعني باألمر صحة المعلومات المصرح بها.
ويتم تحميل االستمارة من الموقع اإللكتروني http://concours.interieur.gov.ma

-

نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها؛
 1صور فوتوغرافية؛
 2أظرفة حاملة لطوابع بريدية مع االسم العائلي و الشخصي و عنوان المترشحة أو المترشح؛
شهادة مدرسية تثبت أن المعني باألمر قد تابع دراسته إلى نهاية السنة األخيرة من سلك الباكالوريا
مصادق عليها من طرف وزارة التربية الوطنية أو نسخة مصادق عليها من شهادة التأهيل المهني في
تخصص البستنة و اإلعداد الطبيعي ؛
نسخة من كشف النقط والمعدل العام المحصل عليهما في نهاية سلك الباكالوريا (السنتين األولى
والثانية) مصادق عليها أو نسخة من نتائج السنة األخيرة من سلك التأهيل المهني مصادق عليها .

-

ب -بالنسبة للموظفيــــــــن:
-

استمارة بمثابة تصريح بالشرف مصححة اإلمضاء ،يثبت فيها المعني باألمر صحة المعلومات المصرح بها.
ويتم تحميل االستمارة من الموقع اإللكتروني http://concours.interieur.gov.ma

-

طلب المشاركة في المباراة تحت إشراف السلم اإلداري ،يوجه إلى السيد وزير الداخلية /مديرية
تكوين األطر اإلدارية والتقنية؛
نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها؛
 1صور فوتوغرافية ؛
نسخة مشهود على مطابقتها لألصل من قرار التسمية تثبت توفر المعني باألمر على أربع()34
سنوات من الخدمة الفعلية؛
شهادة مدرسية تثبت أن المعني باألمر قد تابع دراسته إلى نهاية السنة األخيرة من سلك الباكالوريا
مصادق عليها من طرف وزارة التربية الوطنية أو نسخة مصادق عليها من شهادة التأهيل المهني في
تخصص البستنة و اإلعداد الطبيعي.

-

ترفض ملفات الترشيح الناقصة أو التي ال تتضمن وثائق تثبت صحة المعلومات المصرح بها
باستمارة الترشيح أو تلك الواردة خارج اآلجال.
يتم إشعار المترشحات و المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية عبر الموقع
اإللكتروني المعد للمباراة و يعتبر هذا اإلشعار بمثابة استدعاء يجب على المترشحة أو المترشح تحميله و
اإلدالء به يوم المباراة.
 االختبارات:
 – 2االختبارات الكتابية (:المعامل )4
تتضمن المواد التالية:
 العلوم الطبيعية (المدة  0ساعات – المعامل  )0؛ العربية (المدة ساعة ونصف – المعامل  )2؛ الفرنسية (المدة ساعة ونصف – المعامل .)2 – 4االختبار الشفوي( :المعامل )2
يستدعى الناجحون في االختبارات الكتابية عبر الموقع اإللكتروني المشار إليه أعاله الجتياز اختبار
شفوي حول الثقافة العامة و يعتبر هذا االشعار بمثابة استدعاء.
في حالة النجاح النهائي ،يتم إخبار المعنيين باألمر من أجل االلتحاق بالمعهد المذكور.

