
 ةـة المغربيـالمملك
 وزارة الداخلٌة

 المدٌرٌة العامة للجماعات المحلٌة
 اإلدارٌة والتقنٌة مدٌرٌة تكوٌن األطر
---- 

 اراةــن مبــالن عــإع

 بالمدرسة صباحا الثامنةابتداء من الساعة  4027 شتنبر 42األحد تنظم وزارة الداخلٌة ٌوم 

بمعهد   ٌٌنتكوٌن التقن سلكمباراة لولوج أخرى عند االقتضاء،  مراكز وفًأبالرباط، لإلدارة  العلٌا الوطنٌة
 الداخلٌة.التابع لوزارة  -سال -فً البستنة و اإلعداد الطبٌعً تكوٌن التقنٌٌن

 :شروط و طريقة المشاركة في المباراة -2

 :شروط المشاركة 
ثالثٌن  كحد أقصىالبالغٌن من العمر  رشحٌنمتال المترشحات و  فً وجهتفتح هذه المبـــاراة 

 مٌة و شعب العلال) سلك الباكالورٌا، والذٌن تابعوا دراستهم إلى نهاٌة  1327 نونبرفاتح  إلى غاٌة( سنة 03)

عادلها فً التخصص ت شهادةالمهنً أو الحاصلٌن على شهادة التأهٌل رشحٌن تالم و المترشحاتو التقنٌة(
 .من عدد المقاعد المتبارى فً شأنها % 13فً حدود  (اإلعداد الطبٌعًالبستنة و ) بالمعهد الملقن

   المشاركة:طريقة 
ٌتعٌن على المترشحات و المترشحٌن تعبئة استمارة المشاركة فً المباراة بالموقع اإللكترونً 

http://concours.interieur.gov.ma  ًٌونٌو 21االثنٌن ٌوم  التاسعة صباحا من   الفترة الممتدة من ف  

  .1327ٌونٌو   21الجمعة ٌوم  غاٌة الساعة الثالثة زواال من إلى
بمثابة تسجٌل للمشاركة فً  ،للتعدٌلتعتبر كل استمارة معبئة و مصادق علٌها الكترونٌا نهائٌة و غٌر قابلة 

 االنتقاء االولً.
تنازلٌا بناء على المعدل العام ٌتم ترتٌب المترشحات و المترشحٌن المسجلٌن بالموقع اإللكترونً 

 .أو المعدل المحصل علٌه خالل السنة األخٌرة من سلك التأهٌل المهنً سلك الباكالورٌاالمحصل علٌه فً 
الموقع اإللكترونً تتم دعوة المترشحات و المترشحٌن المقبولٌن فً عملٌة االنتقاء األولً، عبر 

بملحقة  إلى مدٌرٌة تكوٌن األطر اإلدارٌة و التقنٌة البريدعبر  ملفات ترشٌحهم إرسال للمباراة ، من أجل 
خالل الفترة الممتدة  مباشرةأو وضعها بصفة  وزارة الداخلٌة شارع عبد الرحٌم بوعبٌد حً الرٌاض الرباط

و ذلك اإلدارٌة  خالل أوقات العمل )أخر أجل(  2017 ٌولٌوز 37 إلى ٌوم الجمعة  30 االثنٌنٌوم  من

طريق القاعدة الجوية حي السالم  :    معهد تكوين التقنيين في البستنة و اإلعداد الطبيعي بالعنوان التالً
 .سال

 ٌتكون  ملف الترشٌح  من الوثائق التالٌة :
 بالنسبة للمرشحين غير الموظفيـــن: - أ

بمثابة تصرٌح بالشرف مصححة اإلمضاء، ٌثبت فٌها المعنً باألمر صحة المعلومات المصرح بها.  استمارة -

 http://concours.interieur.gov.maاالستمارة من الموقع اإللكترونً   وٌتم تحمٌل

 علٌها؛لتعرٌف مصادق الوطنٌة لبطاقة النسخة من  -
 صور فوتوغرافٌة؛ 1 -
 ؛أظرفة حاملة لطوابع برٌدٌة مع االسم العائلً و الشخصً و عنوان المترشحة أو المترشح 2 -
السنة األخٌرة من سلك الباكالورٌا  تابع دراسته إلى نهاٌة قد مدرسٌة تثبت أن المعنً باألمر شهادة  -

من شهادة التأهٌل المهنً فً أو نسخة مصادق علٌها مصادق علٌها من طرف وزارة التربٌة الوطنٌة 
 ؛ تخصص البستنة و اإلعداد الطبٌعً

)السنتٌن األولى  سلك الباكالورٌاكشف النقط والمعدل العام المحصل علٌهما فً نهاٌة نسخة من  -
 .مصادق علٌها أو نسخة من نتائج السنة األخٌرة من سلك التأهٌل المهنً مصادق علٌها  والثانٌة( 
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 بالنسبة للموظفيــــــــن:    -ب
استمارة بمثابة تصرٌح بالشرف مصححة اإلمضاء، ٌثبت فٌها المعنً باألمر صحة المعلومات المصرح بها.  -

 http://concours.interieur.gov.maوٌتم تحمٌل االستمارة من الموقع اإللكترونً  

طلب المشاركة فً المباراة تحت إشراف السلم اإلداري، ٌوجه إلى السٌد وزٌر الداخلٌة/ مدٌرٌة  -
 تكوٌن األطر اإلدارٌة والتقنٌة؛

 علٌها؛نسخة من البطاقة الوطنٌة للتعرٌف مصادق  -
 صور فوتوغرافٌة ؛ 1 -
( 34)أربعنسخة مشهود على مطابقتها لألصل من قرار التسمٌة تثبت توفر المعنً باألمر على  -

 الفعلٌة؛سنوات من الخدمة 
السنة األخٌرة من سلك الباكالورٌا  قد تابع دراسته إلى نهاٌة شهادة  مدرسٌة تثبت أن المعنً باألمر -

مصادق علٌها من طرف وزارة التربٌة الوطنٌة أو نسخة مصادق علٌها من شهادة التأهٌل المهنً فً 
 تخصص البستنة و اإلعداد الطبٌعً.

 
ترفض ملفات الترشٌح الناقصة أو التً ال تتضمن وثائق تثبت صحة المعلومات المصرح بها 

 .اآلجالباستمارة الترشٌح أو تلك الواردة خارج 
الكتابٌة عبر الموقع  االختباراتٌتم إشعار المترشحات و المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز 

ٌجب على المترشحة أو المترشح تحمٌله و  بة استدعاءذا اإلشعار بمثااإللكترونً المعد للمباراة و ٌعتبر ه
 .اإلدالء به ٌوم المباراة

   

 االختبارات: 
 (4) المعامل :االختبارات الكتابية – 2

 تتضمن المواد التالية:       
 ؛ (0 المعامل –ساعات  0)المدة  العلوم الطبٌعٌة -

 ؛ (2المعامل  – ساعة ونصفالعربٌة )المدة  -

 .(2المعامل  –)المدة ساعة ونصف الفرنسٌة  -

 (2)المعامل  :ياالختبار الشفو – 4

المشار إلٌه أعاله الجتٌاز اختبار عبر الموقع اإللكترونً  ٌستدعى الناجحون فً االختبارات الكتابٌة 
 .    شفوي حول الثقافة العامة و ٌعتبر هذا االشعار بمثابة استدعاء

 
 .إخبار المعنٌٌن باألمر من أجل االلتحاق بالمعهد المذكورٌتم  ،فً حالة النجاح النهائً
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