المملكة المغربٌة
وزارة الفالحة والصٌد البحري
 -قطاع الفالحة -

إعالن
إجراء مباراة توظيف تقنيين من الدرجة الثالثة والرابعة
(السلم  )9و (السلم )8

تنظم وزارة الفالحة والصٌد البحري ٌوم  72أكتوبر  7102بالرباط ،مباراة لتوظٌف
تقنٌٌن من الدرجة الثالثة والرابعة فً التخصصات التالٌة:
العدد
11
12

التخصصات
الرتبة
اإلنتاج النباتً
اإلنتاج الحٌوانً أو تربٌة
تقنً من الدرجة الثالثة المواشً
تسٌٌر المقاوالت الفالحٌة
(السلم )9
تدبٌر واقتصاد الماء
تقنً من الدرجة الرابعة المكننة الفالحٌة

11
11
12

(السلم )8
المجموع

54

تخصص نسبة  %25من المناصب للمترشحٌن من قدماء المقاومٌن  ،مكفولً األمة ،
قدماء العسكرٌٌن و قدماء المحاربٌن ،و  %7من المناصب لألشخاص المعاقٌن.
تفتح المباراة المذكورة فً وجه المترشحٌن من جنسٌة مغربٌة الحاصلٌن على دبلوم تقنً
متخصص فً التخصصات أو الشعب المطلوبة حسب الجدول أعاله ،المسلم من طرف
إحدى مؤسسات التكوٌن المهنً المحدثة طبقا للمرسوم رقم  2.86.325بتارٌخ 18
جمادى األولىٌ 19( 1417ناٌر  )1987بسن نظام عام لمؤسسات التكوٌن المهنً،
حسبما وقع تغٌٌره و تتمٌمه ،أوعلى إحدى الشهادات المعادلة لها المحددة قائمتها طبقا
للمقتضٌات النظامٌة الجاري بها العمل و البالغٌن من العمر  18سنة على األقل و  41سنة
على األكثر و ٌمكن تمدٌد السن األعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحٌحة أو الممكن
تصحٌحها ألجل التقاعد دون أن تتجاوز  45سنة.
تشتمل المباراة على اختبارات كتابٌة و شفوٌة.
ترسل ملفات الترشٌح بواسطة البرٌد إلى مدٌرٌة الموارد البشرٌة بوزارة الفالحة والصٌد
البحري (قطاع الفالحة) ،الكائن بشارع الحسن الثانً -محطة الدباغ -ص.ب  617الرباط
أو تودع مباشرة بمكتب الضبط لمدٌرٌة الموارد البشرٌة  ،و ذلك قبل  21شتنبر  7102و
هو آخر أجل إليداع الترشيحات.

و يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:

طهب خطٚ ٙب ٍٛف ّٛاالسى انشخظٔ ٙانعائه ٙنهًخش شح ٔعُٕاَّ ٔ إيضاؤِ ٔ كزاانخخظض انز٘ ٔقع عه ّٛاالخخٛاس الجخٛاص انًباساة؛
 َسخت راحٛت نهًخش شح (ٚ ،)vcب ٍٛفٓٛا سقى ْاحفّ انُقال ٔعُٕاَّ االنكخشَٔٙ؛َسخت يشٕٓد بًطابقخٓا ألطم دبهٕو حقُ ٙيخخظض أٔ حقُ ٙانًسهى يٍ طشف إحذٖيعاْذ انخكٕ ٍٚا نفالح ٙأٔ يؤسساث انخكٕ ٍٚانًُٓ ٙأٔ إحذٖ انذبهٕياث انًعادنت طبقا
نهًقخضٛاث انُظايٛت انجاس٘ بٓا انعًم يظحٕبت بُسخت يٍ قشاس انًعادنت؛
 َسخت يشٕٓد بًطابقخٓا ألطم بطاقت انخعشٚف انٕطُٛت؛ َسخت يشٕٓد بًطابقخٓا ألطم بطاقت "شخض يعاق" (بانُسبت نألشخاص انًعاق،)ٍٛ َسخت يشٕٓد بًطابقخٓا ألطم شٓادة حثبج طفت يقأو أٔ يكفٕل األيت أٔ عسكش٘ قذٚى(بانُسبت نهًخٕفش ٍٚعهٗ ْزِ انظفت)؛
 ظشفاٌ ٚحًالٌ انطابع انبشٚذ٘ ٔ انعُٕاٌ انشخظ ٙنهًخش شح؛* كل ملف للترشيح يصل بعد األجل أعاله أو غير مستوفي للشروط المطلوبة أو تنقصه
وثيقة من الوثائق المذكورة أعاله لن يؤخذ بعين االعتبار و يحفظ بدون جواب.
ملحوظة:
 ٌتعٌن أن توجه ملفات المشاركة فً هذه المباراة بالنسبة لمكفولً األمة وقدماء المحاربٌنو قدماء العسكرٌٌن عن طرٌق مؤسسة الحسن الثانً لألعمال االجتماعٌة لقدماء العسكرٌٌن
وقدماء المحاربٌن.
 ٌتعٌن أن توجه ملفات المشاركة فً هذه المباراة بالنسبة للمقاومٌن عن طرٌق المندوبٌةالسامٌة لقدماء المقاومٌن وأعضاء جٌش التحرٌر.
 ٌعفى المت رشحون المنتمون إلحدى اإلدارات العمومٌة من تقدٌم الوثائق المبٌنة أعاله ماعدا شرط الشهادة .و ٌجب أن ترد طلباتهم تحت إشراف السلم اإلداري عن طرٌق الوحدة
المكلفة بالموارد البشرٌة لإلدارة المعٌنة ،مشفوعة بموافقة رؤسائه المباشرٌن و ذلك داخل
األجل المحدد أعاله.
إٌ انًخششح ٍٛانُاجح ٍٛبظفت َٓائٛت سٛخى حعُٓٛٛى حسب حاجٛاث انًظهحت بًخخهف جٓاث ٔ أقانٛى
انًًهكت

